มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
---------------------------

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชัน้ สาม ศูนย์รงั สิต
---------------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด

เลิศไพฑูรย์

อธิการบดี
ประธาน
และรักษาการแทนตําแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี
เจริ ญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กลุ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
๑๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์
รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๖. รองศาสตราจารย์ ปั ทมา
สุ วรรณภักดี แทนคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
๑๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑๘. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๒. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๒๓. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๒๔. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

-๒๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
๒๖. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
๒๗. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
๒๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๒๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระพงศ์ กิติภาวงค์ แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิ ริกลุ
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
๓๓. รองศาสตราจารย์ กิติมา สุ รสนธิ
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
๓๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
๓๕. รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
๓๖. อาจารย์ อภินนั ท์
พงศ์เมธากุล แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
๓๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ชาติ วงศ์สุวานิช ประธานสภาอาจารย์
๓๘. นางพรพิมล
บุญศิริ
ทําหน้าที่ประธานสภาข้าราชการ
๓๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๔๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
และผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ปรี ดี พนมยงค์
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอาณาบริ เวณศึกษา

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์รังสิ ต
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพศูนย์รังสิ ต
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๔. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณอเนก
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

-๓๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์
๗. นางสาวแจ่มจันทร์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา
๑๐. รองศาสตราจารย์ วรภัทร
๑๑. นางสุ พิณ
๑๒. นางอัจฉรา
๑๓. นางนุชริ นทร์
๑๔. นางสาวทิพวรรณ
๑๕. นายสมศักดิ์
๑๖. นางสาววรรณพรรณ
๑๗. นางสาวมยุลี
๑๘. นายอดิศร
๑๙. นายภูมินาถ
๒๐. นางสาวรักษิณา

เจียศิริพงษ์กลุ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
นพบุตรกานต์ แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
ไชยกุลชื่นสกุล แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่าย
วีสกุล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์วจิ ยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ ง มธ.
ลัคนทินวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ นั สูง
หิ รัณยะวสิ ต ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
ชลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสู ตรสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
สุ ดสระ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง ขอความรวมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงการคลังขอความร่ วมมือในการหารื อเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบว่าให้ขา้ ราชการ ลูกจ้าง หารื อผ่านส่ วนราชการต้นสังกัดก่อน เพื่อส่ วนราชการต้นสังกัดจะได้พิจารณาวินิจฉัย
หากส่ วนราชการไม่อาจวินิจฉัยได้กใ็ ห้ส่วนราชการหารื อไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็น
ว่า ปัจจุบนั หน่วยงานและบุคลากรของรัฐยังมีการหารื อกรมบัญชีกลางโดยไม่ผา่ นส่ วนราชการต้นสังกัดจํานวนมาก ซึ่ง
โดยหลักการหารื อเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบการคลังนั้น หน่วยงานหรื อบุคลากรในสังกัดส่วนราชการควรหารื อ
ส่ วนราชการต้นสังกัดก่อน เนื่องจากปั ญหาที่หารื อนั้นอาจไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็ นปั ญหาข้อเท็จจริ ง หรื อเป็ น
เรื่ องที่อยูใ่ นดุลพินิจของส่ วนราชการต้นสังกัด หรื อเป็ นปั ญหาในทํานองเดียวกันที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานหรื อบุคลากรใน
สังกัด และส่ วนราชการต้นสังกัดได้มีขอ้ วินิจฉัยหรื อวางแนวทางปฏิบตั ิไว้แล้ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน ลดปริ มาณ
ข้อหารื อที่ไม่ผา่ นส่ วนราชการต้นสังกัด ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่า

-๔ในเชิงภารกิจของรัฐ จึงขอความร่ วมมือแจ้งให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบตั ิ โดยให้หน่วยงาน
หรื อบุคลากรในสังกัดที่ประสงค์จะหารื อเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบกับกรมบัญชีกลาง หารื อผ่านส่ วนราชการต้น
สังกัดก่อน เพือ่ ส่ วนราชการต้นสังกัดจะได้พจิ ารณาวินิจฉัย หากส่วนราชการต้นสังกัดยังมีขอ้ สงสัยหรื อไม่อาจวินิจฉัย
ได้ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดหารื อไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
๑. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า อัตราหรื อสิ ทธิค่ารักษาพยาบาลของ
ข้าราชการอยูใ่ นกรณี น้ ีดว้ ยหรื อไม่
๒. ประธานกล่าวว่า ตามหนังสื อที่กรมบัญชีกลางแจ้งมาได้รวมถึงปัญหาเรื่ องข้อเท็จจริ งที่แต่ละส่ วน
งานต้องแก้ปัญหาด้วย ซึ่งบางเรื่ องทางกรมบัญชีกลางไม่ได้อยูใ่ นฐานะที่จะให้คาํ ปรึ กษาได้ โดยหลักการควรหารื อ
กันเองในส่ วนงานที่รับผิดชอบก่อน เช่น เรื่ องการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ เป็ นเรื่ องของระเบียบ หรื อเรื่ องของระยะเวลา ว่า
ส่ วนงานที่รับผิดชอบมีขอ้ คิดเห็นอย่างไร ส่ วนกรณี ที่เป็ นการตัดสิ นใจหากตัดสิ นใจไปแล้วไม่เห็นด้วยควรจะนํามา
หารื อในส่ วนของผูบ้ ริ หารก่อน หากเห็นว่า มหาวิทยาลัยให้คาํ ตอบที่ไม่ชดั เจนให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัย
สอบถามไปยังกระทรวงการคลังต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง รายนามผูไดรับเข็มเกียรติยศ ศิษยเกา
ดีเดนและผูทําคุณประโยชน สรางชื่อเสียงและเผยแพรหรือปกปองเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในโอกาสครบรอบ ๘๒ ป แหงการสถาปนา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง รายนามผูไ้ ด้รับเข็มเกียรติยศ
ศิษย์เก่าดีเด่นและผูท้ าํ คุณประโยชน์ สร้างชื่อเสี ยงและเผยแพร่ หรื อปกป้ องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
โอกาสครบรอง ๘๒ ปี แห่ งการสถาปนา คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกแล้วโดยมีผไู ้ ด้รับเข็มเกียรติยศคือ ดร.มารวย
ผดุงสิ ทธิ์ ส่ วนผูไ้ ด้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นและผูท้ าํ คุณประโยชน์มีจาํ นวน ๓๔ ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่อง เอกสารที่หนวยงานนํามาแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารมาแจกในที่ประชุมดังนี้
๑. จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสื อปาฐกถา ๑๐๐ ปี ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ของคณะเศรษฐศาสตร์
๓. เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และ

-๕ศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔ เรื่อง การเสนอโครงการวิจัยภายใตนโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด ๔.๐”
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐบาลได้มีการสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ
โครงการวิจยั ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล ซึ่งได้มีการกําหนดในหัวข้อวิจยั ที่หลากหลาย
หากท่านใดสนใจให้เสนอโครงการผ่านฝ่ ายวิจยั หรื อหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อมาได้ที่กองบริ หาร
งานวิจยั ศูนย์รังสิ ต

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๙ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๙
เมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดย
หนังสื อเวียนทางอีเมล์ คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ และ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม
ดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
๓.๑.๑ เรื่อง การยุบเลิกอัตราลูกจางประจําที่วางจากการเกษียณอายุและวางโดยเหตุอื่น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะกรรมการกําหนดเป้ าหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติรับทราบการยุบเลิกอัตรา

-๖ลูกจ้างประจําที่วา่ งลงดังกล่าว จํานวน ๑๙ อัตรา ตามสําเนาหนังสื อเรื่ องการยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําที่วา่ งจากการ
เกษียณอายุและว่างโดยเหตุอื่นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๒ เรื่อง รายงานจํานวนอัตรากําลังบุคลากรทุกประเภท ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ขอมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า รายงานอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. จํานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้ น ๗,๕๐๗ คน
ก. จําแนกตามสาย
(๑) สายวิชาการ
๒,๑๕๒ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๒๘.๖๗)
(๒) สายสนับสนุนวิชาการ
๕,๑๐๐ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๖๗.๙๓)
(๓) สายลูกจ้างประจํา
๒๕๕ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๓.๔๐)
ข. จําแนกตามประเภท
- พนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นบุคลากรที่มีจาํ นวนมากที่สุด รวมข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ
จํานวน ๓,๖๑๖ คน (ร้อยละ ๔๘.๑๗)
- รองลงมา ได้แก่ พนักงานเงินรายได้ จํานวน ๓,๐๖๐ คน (ร้อยละ ๔๐.๗๖) มากกว่าข้าราชการ
ซึ่งมีจาํ นวน ๔๐๑ คน (ร้อยละ ๕.๓๔)
- ลูกจ้างประจํา มีจาํ นวน ๒๕๕ คน (ร้อยละ ๓.๔๐) ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังและงบรายได้
จํานวน ๑๓๔ คน (ร้อยละ ๑.๗๙) ที่เหลือได้แก่ พนักงานราชการ จํานวน ๙ คน อาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน ๒๘
คน และพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว จํานวน ๔ คน (ร้อยละ ๐.๑๒, ๐.๓๗ และ ๐.๐๕ ตามลําดับ)
2. บุคลากรสายวิชาการ (๒,๑๕๒ คน)
ก. จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
- ตําแหน่งศาสตราจารย์ มีจาํ นวน ๗๙ คน (รวมรอโปรดเกล้าฯ)คิดเป็ นร้อยละ ๓.๖๗ ของ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด มากกว่าข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ จํานวน ๒ คน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
มี ๗๗ คน) คิดเป็ นร้อยละ ๒.๖๐
- ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ มีจาํ นวน ๓๖๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๖.๗๓ ของจํานวนบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด มากกว่าข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔ คน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ มี ๓๔๖ คน)
คิดเป็ นร้อยละ ๔.๐๕

-๗- ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มีจาํ นวน ๕๘๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒๗.๒๘ ของจํานวน
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด มากกว่าข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๙ คน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ มี
๕๗๘ คน) คิดเป็ นร้อยละ ๑.๕๖
- ตําแหน่งอาจารย์ มีจาํ นวน ๑,๑๒๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕๒.๓๒ ของจํานวนบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด น้อยกว่าข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๙ คน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ มี ๑,๐๘๔ คน)
คิดเป็ นร้อยละ ๓.๘๗
ข. จําแนกตามวุฒิการศึกษา
- บุคลากรสายวิชาการที่สาํ เร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก มีจาํ นวน ๑,๓๔๑ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๖๒.๓๒ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๖๒ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๔.๘๕ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ มี ๑,๒๗๙ คน)
โดยภาพรวมบุคลากรสายวิชาการยังมีสดั ส่วนวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กาํ หนดสัดส่ วนบุคลากรสายวิชาการต้องมีวฒ
ุ ิระดับ
ปริ ญญาเอกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสดั ส่ วน
วุฒิการศึกษามากกว่าเกณฑ์อยูร่ ้อยละ ๒.๓๑
- วุฒิปริ ญญาโท มีจาํ นวน ๗๒๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓๓.๗๘ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑.๑๑ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ มี ๗๑๙ คน)
- วุฒิปริ ญญาตรี มีจาํ นวน ๘๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓.๙๐ ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ทั้งหมด ลดลงจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓ คน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ มี ๘๗ คน) คิดเป็ นร้อยละ ๓.๔๕
3. ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๗๘ คน
ก. ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีจาํ นวน ๖๑ คน แบ่งเป็ น
จํานวน - คน (คิดเป็ นร้อยละ -)
- ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการหรื อเทียบเท่า
- ระดับเชี่ยวชาญ
จํานวน - คน (คิดเป็ นร้อยละ -)
- ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๑๖ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๒๖.๒๓)
- ระดับชํานาญการ
จํานวน ๔๑ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๖๗.๒๑)
- ระดับปฏิบตั ิการ
จํานวน ๔ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๖.๕๖)
ข. ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวน ๑๗ คน แบ่งเป็ น
- ระดับชํานาญงานพิเศษ
จํานวน - คน (คิดเป็ นร้อยละ -)
- ระดับชํานาญงาน
จํานวน ๑๒ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๗๐.๕๙)
- ระดับปฏิบตั ิงาน
จํานวน ๕ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๒๙.๔๑)
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น ๒,๒๓๓ คน (รวมข้าราชการที่เปลี่ยน
สถานภาพ)

-๘ก. ระดับผูอ้ าํ นวยการกองหรื อเทียบเท่า จํานวน ๒๔ คน
ข. ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป มีจาํ นวน ๒,๐๕๒ คน แบ่งเป็ น
- ระดับเชี่ยวชาญ
จํานวน ๑ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๐.๐๕)
- ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๑๖๖ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๘.๐๙)
- ระดับชํานาญการ
จํานวน ๔๒๑ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๒๐.๕๒)
- ระดับปฏิบตั ิการ
จํานวน ๑,๔๖๔ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๗๑.๓๔)
ค. ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวน ๑๕๗ คน แบ่งเป็ น
- ระดับชํานาญงานพิเศษ
จํานวน ๒ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๑.๒๘)
- ระดับชํานาญงาน
จํานวน ๑๐๗ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๖๘.๑๕)
- ระดับปฏิบตั ิงาน
จํานวน ๔๘ คน (คิดเป็ นร้อยละ ๓๐.๕๗)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
๓.๒.๑ เรื่อง ผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นเปนระดับชํานาญการพิเศษ
ชํานาญงานพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้นเป็ นระดับชํานาญงานพิเศษ และชํานาญการพิเศษ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาผลงานที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งแต่ละระดับเสร็จเรี ยบร้อย
แล้ว จํานวน ๑๘ ราย และมีมติดงั นี้
๑. ผูผ้ า่ นการพิจารณาให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น
๑.๑ ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๔ รายดังนี้
๑.นายวินิตย์ หลงละเลิง
ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ
สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๒. นางสาวธนนาถ ศรี แสงเงิน ตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการ
สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๓. นายเอกชัย ราชแสง
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สังกัดกองงานศูนย์รังสิ ต
๔. นางชนานาถ เค้าชาติชาย
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ

-๙สังกัดสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๕. นางรุ่ งทิวา กรี วาส
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ
สังกัดสํานักหอสมุด
๖. นางสาวสุ วดี เมฆา
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สังกัดสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๗. นางอัศณี สงวนสุ ข
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สังกัดสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๘. นางเนตรนพิศ รังสิ โยภาส ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สังกัดกองบริ การการศึกษา
๙. นางกนกวรรณ ตันตระกูล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สังกัดกองบริ การการศึกษา
๑๐. นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สังกัดกองบริ การการศึกษา
๑๑. นายสิ ทธิชยั พันเศษ
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
๑๒. นางธัญยธรณ์ สาวกนิธิพนั ธ์ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชาํ นาญการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๓. นางจิตรา ดอกบัว
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชาํ นาญการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๔. นายมงคล โรจนเสน
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชาํ นาญการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑.๒ ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน ๒ ราย
๑. นายไพโรจน์ ทับพุม่
ตําแหน่งช่างเครื่ องยนต์ชาํ นาญงาน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นายสากล ม่วงเขียว
ตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานวิทยาศาสตร์ชาํ นาญงาน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. ผูไ้ ม่ผา่ นการพิจารณาให้ดาํ รงตําแหน่งชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ราย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงานพิเศษ

- ๑๐ และระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑๖ ราย และมีผไู ้ ม่ผา่ นการประเมินจํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนใหแกหนวยงาน ทดแทนอัตรา
วางขาราชการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้กาํ หนดระยะเวลาในการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตรา
ว่างข้าราชการทุกกรณี (ลาออก ถึงแก่กรรม) คืนให้หน่วยงานปี ละ ๔ ครั้ง (ทุก ๓ เดือน) ซึ่งปั จจุบนั มีอตั ราว่างข้าราชการ
ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรคืน
งานอัตรากําลังได้ตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานมีอตั ราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการว่างอยู่ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอ้ งบริ หารอัตรากําลังในภาพรวม ประกอบกับการจัดทําโครงสร้างของมหาวิทยาลัยยังไม่แล้ว
เสร็ จ จึงขออนุมตั ิในหลักการดังนี้
๑. ให้จดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คืนทดแทนแก่หน่วยงานที่มีอตั ราว่างของ
ข้าราชการ โดยมีเงื่อนไข “กรณี ที่หน่วยงานใดมีอตั ราว่างเหลืออยู่ ให้ใช้อตั ราว่างที่มีอยูใ่ ห้หมดก่อนและมหาวิทยาลัย
จะแจ้งเลขที่อตั ราให้ เมื่อหน่วยงานส่ งเรื่ องบรรจุผไู ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว”
๒. ให้ชะลอการจัดสรรอัตรา สายสนับสนุนวิชาการไปพลางก่อน และเมื่อหน่วยงานได้ปรับโครงสร้าง
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปตามหลักการเดิมที่คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
ได้ให้หลักการไว้ (ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์จะเปิ ดหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่
ศูนย์ลาํ ปาง และได้ขออัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการจํานวน ๖ อัตรา ได้มาแล้ว ๒ อัตรา เหลืออีก ๔ อัตรา อัตราที่
เหลืออีก ๔ อัตราต้องใช้ในการดูแลนักศึกษาจํานวน ๑๕๐ คน
ประธานกล่าวว่า การขออัตราและการติดตามอัตราที่ขอต้องทําเป็ นเอกสาร หรื ออาจจะให้กองการ
เจ้าหน้าที่ทาํ เป็ นช่วงเวลาการจัดสรรอัตราที่ขอเพิ่มเติมสําหรับหน่วยงานที่มีภาระงานเพิ่ม ควรจะมีการจัดการเป็ นการ
เฉพาะสําหรับเรื่ องนี้
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องนี้ได้ดาํ เนินการอย่างเป็ นระบบแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับการ
จัดสรร มีความกังวลว่าจะได้รับการจัดสรรไม่ทนั เดือนสิ งหาคม ๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า เรื่ องการขอกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานหาก
ค้างอยูจ่ ะถือว่าเป็ นเรื่ องเดิมและใช้หลักเกณฑ์เดิมได้ แต่กรณี ที่ยงั ไม่ได้หรื อยังได้ไม่ครบเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
เงื่อนไขเวลา
๒. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า หนังสื อที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ครั้งสุ ดท้ายคือ เรื่ องการรับ

- ๑๑ สมัครบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ ให้รับเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อจากนี้การรับสมัครบุคลากร
จะต้องรับเป็ นตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างเดียวใช่หรื อไม่ ส่ วนเรื่ องการจัดสรรแม้จะขอให้จดั สรรเป็ นตําแหน่ง
พนักงานเงินรายได้ แต่กต็ อ้ งรับเข้ามาเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยใช่หรื อไม่ และระเบียบขั้นตอนในการรับบุคคลเพื่อเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยมีข้นั ตอนอย่างไร ซึ่งจะทําให้วิทยาลัยนวัตกรรมมีบุคลากรสองประเภทคือ พนักงานเงินรายได้และ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานกล่าวว่า สําหรับวิทยาลัยนวัตกรรมมีปัญหาสองเรื่ องคือ ปัญหาในระดับมหาวิทยาลัยและ
ปัญหาของวิทยาลัยเอง ในระดับมหาวิทยาลัยได้มีหนังสื อแจ้งอนุมตั ิหรื อเปิ ดกรอบอัตราให้เพื่อให้ส่วนงานบรรจุบุคคล
ตามกรอบอัตรา แต่ปัญหาของส่ วนงานคือ เรื่ องที่ตอ้ งหารื อกับมหาวิทยาลัยว่า สิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วหรื อสิ่ งที่ริเริ่ มจะทําควรทํา
อย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นคนเก่าหรื อคนที่จะรับเพิ่ม โดยใช้คุณสมบัติเดิมที่มีอยูห่ รื อใช้เงินจากรายได้ที่มี นโยบายของ
มหาวิทยาลัยต้องการให้ทาํ ในลักษณะนี้แต่วิทยาลัยต้องการทําอีกรู ปแบบหนึ่ง ต้องมีการหารื อว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
และเป็ นปัญหาของส่ วนงานเอง
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า เนื่องจากได้รับหนังสื อจากกองการเจ้าหน้าที่เรื่ องการรับสมัคร
บุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการต่อไปให้รับในตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด ขณะนี้มีการขอ
อัตรากําลังไว้เดิมซึ่งได้รับการอนุมตั ิแล้วในตําแหน่งพนักงานเงินรายได้ แต่เมื่อจะรับบุคคลก็ได้มีหนังสื อจากกองการ
เจ้าหน้าที่วา่ ไม่สามารถรับพนักงานเงินรายได้ได้แล้ว ต้องรับเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นนโยบายของอธิการบดีที่ตอ้ งการให้มี
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพียงประเภทเดียวคือ พนักงานมหาวิทยาลัย ส่ วนการปรับจากพนักงานเงินรายได้เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีการหารื อกันหลายครั้งเกี่ยวกับเกณฑ์ในการปรับ และเมื่อปรับแล้วจะรับพนักงานเงินรายได้เพิม่ อีกได้
หรื อไม่ กรณี น้ ีสามารถรับได้แต่ตอ้ งใช้เกณฑ์เดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยและเรี ยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนที่
แตกต่างไปจากเดิมคือ การกําหนดความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ส่ วนกรณี ที่คา้ งอยูใ่ ห้ทาํ ต่อไป แต่เรื่ องใหม่
หลังจากวันที่ลงนามในประกาศต้องใช้เกณฑ์ใหม่ท้ งั หมด
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า เรื่ องอัตรากําลังเดิมที่ยงั รับสมัครไม่หมดตอนที่ได้รับอนุมตั ิเป็ น
อัตราของพนักงานเงินรายได้ สามารถนําอัตราที่อนุมตั ิไว้แล้วมารับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ได้ใช่หรื อไม่
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ในแต่ละคณะจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน บาง
คณะมีพนักงานเงินรายได้ที่มีคุณสมบัติดีและมีความสามารถหากต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น
ไม่มีปัญหาใด ส่ วนกรณี หน่วยงานที่มีพนักงานเงินรายได้และไม่ตอ้ งการให้เปลี่ยนสถานภาพก็มี เพราะฉะนั้นทุกคณะ
ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ส่วนวิธีการเปลี่ยนไม่ใช่คณะสามารถเปลี่ยนได้ทนั ที แต่คณะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้
ในส่ วนนี้ เพราะพนักงานเงินรายได้ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งหากคณะมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถเปลี่ยนสถานภาพของพนักงานเงินรายได้เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ แต่ตอ้ งการให้จดั ทําแผนอัตรากําลังให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๓. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ได้จดั ทําแผนอัตรากําลังถึงปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ น

- ๑๒ อัตราพนักงานเงินรายได้ ในกรณี น้ ีหากจะรับบุคคลต้องประกาศรับพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อพนักงานเงินรายได้ เพราะ
แผนเดิมไม่ได้จดั สรรงบประมาณไว้สาํ หรับการเปลี่ยนสถานภาพ หากประกาศรับสมัครเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยต้อง
จัดสรรงบประมาณให้ดว้ ยเพราะในส่ วนของคณะได้จดั ทําแผนอัตรากําลังไปถึงปี ๒๕๖๐ แล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ต้องประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ต้องใช้งบประมาณของคณะ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า กรณี ที่รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ช้ ีแจงเป็ นเรื่ อง
ของพนักงานเงินรายได้เดิมที่จะเปลี่ยนสถานภาพ แต่กรณี ของวิทยาลัยนวัตกรรมหากเพิ่งรับพนักงานเงินรายได้เข้าไป
แต่เมื่อมีหนังสื อจากกองการเจ้าหน้าที่ทาํ ให้ตอ้ งรับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักเกณฑ์ใหม่ อาจจะทําให้เกิดผล
กระทบกับผูท้ ี่ทาํ งานอยูเ่ ดิมของวิทยาลัย
คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า เห็นว่ากรณี ของคณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมเป็ นเรื่ องค้าง
เก่า แต่เนื่องจากมีหนังสื อจากกองการเจ้าหน้าที่ส่งไปจึงทําให้เกิดความกังวล ในกรณี น้ ีควรมีการอนุโลมให้รับในรู ป
แบบเดิมไปก่อน ๑-๒ ปี สําหรับส่ วนงานที่มีการรับโดยใช้หลักเกณฑ์เดิมตกค้างอยู่ และต้องมีบทเฉพาะกาลสําหรับ
ระเบียบนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาํ หนดแล้วก็หา้ มรับพนักงานเงินรายได้ในรู ปแบบเดิม
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขอรับไปพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่งในกรณี การรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ที่ได้รับการจัดสรรอัตรากําลังจากการทําแผนอัตรากําลังถึงปี ๒๕๖๐
ประธานกล่าวว่า ในกรณี ที่ประกาศรับสมัครแล้วไม่มีปัญหาใด ส่ วนกรณี ที่ยงั ไม่ได้ประกาศรับสมัคร
หากมีการรับสมัครครั้งต่อไปต้องรับเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ยกเว้นส่ วนงานนั้นยังไม่ได้ปรับพนักงานเงินรายได้ของ
ตัวเองเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
๔. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า การรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่แต่ละคณะอาจจะมี
หลักเกณฑ์การรับสมัครไม่เหมือนมหาวิทยาลัย หากหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กาํ หนดออกมาก็จะทําให้มีการ
ตกค้างในการรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะขณะนี้ยงั ไม่มีหลักเกณฑ์กลางที่เป็ นทางการของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า สําหรับบุคคลที่จะรับใหม่ตอ้ งใช้หลักเกณฑ์
เดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มเรื่ องของภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย
ประธานกล่าวว่า ขอให้เวียนหนังสื อแจ้งให้หน่วยงานทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยทําเป็ นรายละเอียดให้
ชัดเจน ส่วนกรณี การตกค้างในการรับสมัครบุคคลเดิมต้องอยูบ่ นพื้นฐานที่ได้ประกาศรับสมัครไปแล้ว ให้รับสมัครเป็ น
พนักงานเงินรายได้ได้อยู่ เพราะหากยังไม่ได้ปรับให้เป็ นระบบเดียวกันทั้งหมดก็อาจจะทําให้เกิดปัญหากับหน่วยงานได้
๕. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า หากอัตราที่ขอจัดสรรใหม่ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไปมหาวิทยาลัยต้อง
ไม่อนุมตั ิให้จา้ งเป็ นพนักงานเงินรายได้ ส่ วนที่เคยได้รับจัดสรรอัตราไปแล้วและอยูใ่ นแผนอัตรากําลังจะทําตามเดิมหรื อ
จะเปลี่ยนระบบก็ได้
ประธานกล่าวว่า ใช่ เป็ นเช่นนั้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดงั นี้

- ๑๓ ๑. อนุมตั ิในหลักการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยคืนให้แก่หน่วยงาน ทดแทนอัตราว่างข้าราชการ
ทั้งสองข้อตามที่เสนอ
๑.๑ ให้จดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คืนทดแทนแก่หน่วยงานที่มีอตั ราว่าง
ของข้าราชการ โดยมีเงื่อนไข “กรณี ที่หน่วยงานใดมีอตั ราว่างเหลืออยู่ ให้ใช้อตั ราว่างที่มีอยูใ่ ห้หมดก่อนและมหาวิทยาลัย
จะแจ้งเลขที่อตั ราให้ เมื่อหน่วยงานส่ งเรื่ องบรรจุผไู ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว”
๑.๒ ให้ชะลอการจัดสรรอัตรา สายสนับสนุนวิชาการไปพลางก่อน และเมื่อหน่วยงานได้ปรับ
โครงสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปตามหลักการเดิมที่คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยได้ให้หลักการไว้ (ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)
๒. มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เวียนหนังสื อเรื่ องการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรายละเอียดให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนอีกครั้ง
๓. คณะหรื อหน่วยงานใดที่ประกาศรับสมัครไปแล้วยังให้รับพนักงานเงินรายได้ได้อยู่ แต่การประกาศ
รับสมัครครั้งต่อไปต้องรับเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย

๓.๒.๓ เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
(๑) กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๐๑๑ และ ๖๕๕๔ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท – เอก
เป็ น“ ปริ ญญาโทหรื อเอกทางด้านภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น หรื อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หากมีความเชี่ยวชาญ ทางด้านสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ”
(๒) จ้างผูไ้ ด้รับคัดเลือก จํานวน ๒ ราย เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ อัตรา
ค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท ดังนี้
๒.๑ นางสาวนํ้าใส ตันติสุข (อัตราเลขที่ ๖๐๑๑)
๒.๒ นายเผ่าสถาพร ดวงแก้ว (อัตราเลขที่ ๖๕๕๔)
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๔ เรื่อง คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน ๒ ราย

- ๑๔ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
(๑) กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๗๕๑ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท – เอก เป็ น
“ปริ ญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชวินิจฉัย ”
(๒) จ้างนางสาวอรภา สกุลพาณิ ชย์ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ ๖๗๕๑) คณะเภสัชศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น ๒๘,๗๐๐ บาท
(๓) กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๗๕๒ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท – เอก
เป็ น “ ปริ ญญาตรี ทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร ๖ ปี )”
(๔) จ้างนางสาวศิริรัตน์ จตุรพูลลาภ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาตรี (เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิตบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี ) (ตําแหน่งเลขที่ ๖๗๕๒) คณะเภสัชศาสตร์ โดยให้ได้รับ
ค่าจ้างขั้น ๒๗,๑๓๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๕ เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะแพทยศาสตร์เสนอขอย้ายนายสิ ระ นันทพิศาล
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งแพทย์ปฏิบตั ิการ อัตราเลขที่ ๔๐๒๙ ค่าจ้าง ๓๓,๗๒๐ บาท จาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาเอก อัตราเลขที่ ๖๕๔๐ ค่าจ้าง ๓๖,๗๔๐ บาท คณะแพทยศาสตร์ โดยให้ขาดจากตําแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม
ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยนายสิ ระ นันทพิศาล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๖ เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษาขออนุมัติใหผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการสถาบัน
ลาออกจากตําแหนง

- ๑๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันไทยคดีศึกษาเสนอขอให้นางจันทนี พึ่งเถื่อน
ลาออกจากตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษาได้ตามความประสงค์ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้นางจันทนี พึ่งเถือน ลาออกจากตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
เลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา ตามที่เสนอ

๓.๒.๗ เรื่อง วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ ขออนุมตั เิ ปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๑ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ้งภากรณ์ เสนอขอ
เปลี่ยนตําแหน่งอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จาก ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริ ญญาตรี )
ตําแหน่งเลขที่ ๖๒๑๔ อัตราค่าจ้าง ๒๐,๒๕๐ บาท เป็ นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
(วุฒิปริ ญญาเอก) อัตราค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตําแหน่งอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๘ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมตั ิจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ใหโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (อัตรากลาง) ตําแหน่งพยาบาล วุฒิปริ ญญาตรี ค่าจ้าง ๒๐,๒๕๐ บาท
จํานวน ๘๖ อัตรา (อัตราเลขที่ ๖๕๙๖ – ๖๖๒๐ และ ๖๗๗๐ – ๖๘๐๗ และ ๖๘๗๒ – ๖๘๙๗) ให้กบั โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(อัตรากลาง) จํานวน ๘๖ อัตรา ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

- ๑๖ ๓.๒.๙ เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมตั ิจางพนักงานเงินรายได
ชาวตางประเทศ ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอขอ
จ้าง Dr. Dawid Michal Krenc เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก อัตราค่าจ้าง
๓๕,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Dr. Dawid Michal Krenc เป็ นพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

๓.๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
๓.๓.๑ เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
(๑) ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเลขที่ ๖๕๓๙ วุฒิปริ ญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ไปสังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา เพื่อนําเงินจากเลขที่ ๖๕๓๙ ไปพอกให้กบั อัตราเลขที่ ๖๖๖๙ จํานวนเงิน ๖,๐๘๐ บาท
(๒) กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๖๖๖๙ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก วิทยาลัยโลกคดี
ศึกษา เป็ น “ปริ ญญาเอกทางด้าน Global Studies, Global Health,Social Entrepreneurship, Social Science,Policy
Studies, Health Policy, Economics Public Administration and Management หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
(๓) จ้างนายธัชเฉลิม สุ ทธิพงษ์ประชา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ตําแหน่งเลขที่ 6669) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา โดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าวุฒิ จํานวน ๔ ปี ปี ละ ๔%
ซึ่งจะได้รับค่าจ้างเดือนละ ๔๑,๗๘๐ บาท โดยเงินส่วนที่เกินจากค่าจ้างขั้นตํ่าวุฒิปริ ญญาเอก ให้ใช้เงินจากอัตราว่างเลขที่
๖๕๓๙ จํานวน ๖,๐๘๐ บาท/เดือน มาพอกสมทบอัตราเลขที่ ๖๖๖๙
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายธัชเฉลิม สุ ทธิพงษ์ประชา
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตามที่เสนอ

๓.๓.๒ เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมตั ใิ หยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย

- ๑๗ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะรัฐศาสตร์เสนอขอให้ยมื ตัวรองศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ไปช่วย
ปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในตําแหน่งรักษาการแทนคณบดีสาํ นักวิชานวัตกรรมสังคม ต่อเนื่องเป็ น
ระยะเวลา ๒ ปี ๑๐ เดือน ๒๗ วัน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีขอให้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า ครั้งนี้จะเป็ นการให้ยมื ครั้ง
สุ ดท้าย มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่ได้นาํ ความรู ้ความสามารถจากบุคลกรของตัวเองที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้ยมื ตัวรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัคณะรัฐศาสตร์ตามที่เสนอ โดยมีเงื่อนไขว่าจะให้ยมื ตัวครั้งนี้เป็ นครั้ง
สุ ดท้าย

๓.๓.๓ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ด้วยใกล้จะถึงกําหนดเวลาการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งมีขา้ ราชการที่ออกจากราชการและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑,๑๓๙ ราย อีกทั้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริ หารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๓๘ กําหนดว่า “การขึ้นเงินเดือน ให้นาํ ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน การรักษาจรรยาบรรณและวินยั
ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงานเป็ นองค์ประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริ หารบุคคลกําหนดโดยออกเป็ นประกาศมหาวิทยาลัย”
เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารบุคคล ดังนั้นเพื่อให้การเลื่อนค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเห็นควรนํา
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๘ มาใช้โดยอนุโลม และกําหนดเพิ่มเติมเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการดังนี้
๑. การกําหนดวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนค่าจ้าง
๑.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดวงเงินร้อยละ ๕.๘๒
๑.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
๑.๒.๑ ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุต้ งั แต่วนั ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ กําหนดวงเงินร้อยละ ๕.๘๒
๑.๒.๒ ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุต้ งั แต่วนั ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ กําหนดวงเงินร้อยละ ๒.๙๑
๒. กําหนดร้อยละการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรายบุคคล

- ๑๘ ๒.๑ การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม ให้เลื่อนได้สูงสุ ดไม่เกินร้อยละ ๘
๒.๒ การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
๒.๒.๑ ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุต้ งั แต่วนั ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เลื่อนสูงสุ ดไม่เกินร้อยละ ๘
๒.๒.๒ ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุต้ งั แต่วนั ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เลื่อนสูงสุ ดไม่เกิน
ร้อยละ ๔
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเมื่อเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว
เงินเดือนเกินกว่าเพดานเงินเดือนสูงสุ ดที่กาํ หนดไว้ เดิมมหาวิทยาลัยจะให้ไปตามจํานวนที่เกิน แต่ฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์เสนอว่า ควรให้เงินเดือนตามเพดานเงินเดือนสู งสุดที่กาํ หนดไว้ ส่ วนที่เกินให้จ่ายเป็ นค่าตอบแทน สําหรับผูท้ ี่
เงินเดือนยังไม่เต็มขั้นแล้วได้เลื่อนเงินเดือน หากเงินเดือนเกินเพดานเงินเดือนสูงสุ ดที่กาํ หนดไว้ส่วนเกินก็จะจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนเช่นกัน
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า ผูท้ ี่เปลี่ยนสภานภาพฐานเงินเดือนจะไม่เท่ากันขึ้นอยูก่ บั แต่ละ
บุคคลใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ใช่เป็ นเช่นนั้น
๒. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า ผูท้ ี่เป็ นข้าราชการแล้วเปลี่ยนสถานภาพเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยจะเหมือนกับมีเพดานเงินเดือนที่ตนั แล้วเป็ นของตัวเอง ในกรณี น้ ีจะปรับได้สูงกว่าฐานเงินเดือน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ส่ วนใหญ่จะไม่ตนั อาจจะเหลืออีกหนึ่งปี จึงจะถึงเพดานเงินเดือนสู งสุ ด หรื อบางคน
เมื่อเปลี่ยนสถานภาพแล้วอาจจะเงินเดือนตันเลยก็ได้ ซึ่งเกณฑ์น้ ีเป็ นเกณฑ์เดิมตั้งแต่การเปลี่ยนสถานภาพในรุ่ นแรก
สําหรับผูท้ ี่เปลี่ยนสถานภาพแล้วเงินเดือนตัน แต่กรณี น้ ีเมื่อปรับแล้วยังไม่ตนั แต่เมื่อปรับเลื่อนเงินเดือนแล้วเกินเพดาน
เงินเดือนสูงสุดจะมีทางเลือกสองทางคือ ให้เท่ากับฐานเงินเดือนที่ตนั หรื อให้เกินจากเงินเดือนที่ตนั แต่ให้เป็ น
ค่าตอบแทน
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า หากเป็ นเช่นนี้ในปี ต่อไปฐานเงินเดือนจะกลับมาอยูใ่ นเพดาน
เงินเดือนสูงสุด จากเดิมที่ควรจะมีฐานเงินเดือนตันที่เพดานเงินเดือนสูงสุ ดเท่ากัน แต่บางคนเมื่อเปลี่ยนสถานภาพแล้ว
อาจจะมีเงินเดือนเกินกว่าเพดานเงินเดือนสู งสุ ดที่กาํ หนดไว้ ซึ่งทําให้ฐานเงินเดือนไม่เท่ากันทุกคน เมื่อมีการปรับเลื่อน
เงินเดือนตามเปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี แล้วฐานเงินเดือนแต่ละคนจะไม่เท่ากัน
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีข้ ึนอยูก่ บั ว่าจะใช้ฐานเงินเดือนจริ งที่เกินเพดานเงินเดือนสู งสุ ดหรื อจะใช้
จากฐานเงินเดือนที่ตนั
๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีเหตุใดจึงไม่กาํ หนดที่เพดานเงินเดือนสูงสุ ด เพราะหาก

- ๑๙ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยบางคนเมื่อเปลี่ยนแล้วฐานเงินเดือนตัน แต่อีกคนเมื่อเปลี่ยน
สถานภาพแล้วเงินเดือนเกินกว่าเพดานเงินเดือนสูงสุ ด หากคํานวณการเลื่อนเงินเดือนจากเพดานเงินเดือนสู งสุ ดจะ
ยุติธรรมที่สุด
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตกล่าวว่า ในกรณี น้ ีควรคิดจากฐานเงินเดือนของแต่
ละคน หากคิดจากเพดานเงินเดือนสู งสุ ดจะไม่ยตุ ิธรรม เพราะหากเปลี่ยนสถานภาพแล้วเงินเดือนเกินกว่าเพดานเงินเดือน
สูงสุ ดจะเลื่อนเงินเดือนโดยคํานวณจากเพดานเงินเดือนสูงสุ ดได้อย่างไร
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีแบ่งออกเป็ นสองประเด็นคือ ให้คิดจากเพดานเงินเดือนสูงสุ ดหรื อให้คิดจาก
ฐานเงินเดือนจริ งที่เกินจากเพดานเงินเดือนสูงสุ ด
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า คนที่ฐานเงินเดือนยังไม่ตนั อาจจะเสี ยเปรี ยบในภายหลังหากคิดที่
เพดานเงินเดือนสู งสุ ด เพราะหากเงินเดือนเกินจากฐานเงินเดือนสู งสุ ดเมื่อปรับเลื่อนเงินเดือนก็จะต้องคํานวณจากฐาน
นั้นอยูด่ ี แต่ผทู ้ ี่เปลี่ยนสถานภาพไปก่อนและได้เงินเดือนจริ งสู งกว่าเพดานเงินเดือนสู งสุ ดก็จะคิดจากฐานเงินเดือนจริ งใน
การเลื่อนเงินเดือน
ประธานกล่าวว่า ผูท้ ี่ได้เงินเดือนตามเพดานเงินเดือนสู งสุ ดก็จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนโดยคิดจาก
เพดานเงินเดือนสู งสุ ด ส่ วนผูท้ ี่ได้เงินเดือนเกินกว่าเพดานเงินเดือนสู งสุ ดก็จะได้เลื่อนเงินเดือนตามฐานเงินเดือนจริ ง ซึ่ง
มีท้ งั ผูท้ ี่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
๔. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ที่เงินเดือนเต็มขั้นแล้วการเลื่อนเงินเดือนจะคิดจากเพดาน
เงินเดือนสูงสุดใช่หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ใช่ เป็ นเช่นนั้น เมื่อเงินเดือนเต็มขั้นแล้วฐานเงินเดือนจะคงที่ไปจนเกษียณ แต่จะ
เพิ่มขึ้นหรื อน้อยลงขึ้นอยูก่ บั เปอร์เซ็นต์ในการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละปี ไม่ใช่เรื่ องยุติธรรมหรื อไม่ยตุ ิธรรมแต่เป็ นไป
ตามระบบราชการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมกล่าวว่า ในกรณี ที่เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วสิ่ งที่เห็นว่าไม่
ยุติธรรมหรื อไม่ดีควรจะมีการแก้ไขหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า การกําหนดเพดานเงินเดือนไว้สูงสุ ดเป็ นเรื่ องที่ดีแล้ว เพราะหากไม่กาํ หนดจะได้
เลื่อนเงินเดือนสู งขึ้นไปเรื่ อย ๆ ในกรณี น้ ีขอสอบถามว่า สําหรับผูท้ ี่เปลี่ยนสถานภาพแล้วเงินเดือนเกินกว่าเพดาน
เงินเดือนสูงสุ ด ในการเลื่อนเงินเดือนปี ต่อไปจะคิดจากเพดานเงินเดือนสูงสุ ดหรื อฐานเงินเดือนจริ งที่เกินเพดานไปแล้ว
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดเพดานเงินเดือนสูงสุ ดไว้แล้วและการ
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยได้มีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นอีก ๑.๔ ในส่ วนที่เกินจากเพดาน
เงินเดือนสู งสุ ดไม่ควรนํามาเป็ นฐานในการเลื่อนเงินเดือนเพราะมีการกําหนดเพดานเงินเดือนสูงสุดไว้แล้ว เห็นว่า ควร
ปรับเลื่อนในเพดานเงินเดือนที่กาํ หนดไว้ แต่การเลื่อนเงินเดือนจะเลื่อนตามผลงานที่ปฏิบตั ิจริ ง
๕. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า สําหรับผูท้ ี่เปลี่ยนสถานภาพรอบแรกดําเนินการ
อย่างไร

- ๒๐ ประธานกล่าวว่า ขณะนี้ยงั ไม่มีการเลื่อนเงินเดือนให้กบั ผูท้ ี่เปลี่ยนสถานภาพ จะปรับเลื่อนครั้งแรก
ในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๙
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า หากเป็ นเช่นนั้นเห็นควรให้เลื่อนเงินเดือนจาก
เพดานเงินเดือนสู งสุ ด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า การเลื่อนเงินเดือนเป็ นเรื่ องรายบุคคล เมื่อเปลี่ยนสถานภาพแล้ว
เงินเดือนเกินกว่าฐานเงินเดือนสู งสุ ดก็ควรเลื่อนเงินเดือนตามเงินเดือนจริ งที่เกินจากเพดานเงินเดือนสูงสุ ด เพราะแต่ละ
บุคคลมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกัน
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีคิดเป็ นรายบุคคลอยูแ่ ล้ว แต่ผทู ้ ี่ได้เกินกว่าเพดานเงินเดือนสู งสุ ดก็จะได้
บวกเพิม่ เกินกว่าคนอื่นไปจนกว่าจะเกษียณ และได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามเปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี อีก ทําให้ได้รับ
เงินเดือนมากกว่าบุคคลอื่นถึงสองทาง
๖. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ประเด็นนี้เป็ นเรื่ องที่นกั เศรษฐศาสตร์ถกเถียงกันว่า จะยึดความ
เป็ นธรรมหรื อประสิ ทธิภาพ ในกรณี ของผูท้ ี่ได้เงินเดือนมากกว่าเพดานเงินเดือนสู งสุ ดอาจจะเกิดจากการทํางานที่มี
ประสิ ทธิภาพสู ง เพราะเงินเดือนจะสะท้อนผลการทํางาน แต่ประเด็นเหล่านี้เป็ นประเด็นเฉพาะตัวหากกําหนดไว้ที่
เพดานเงินเดือนสู งสุ ดเพื่อความเป็ นธรรม ในเชิงนโยบายจะเลือกอย่างไร หากต้องการความเป็ นธรรมให้เลื่อนเงินเดือน
จากเพดานเงินเดือนสู งสุ ด แต่หากมองประสิ ทธิภาพต้องเลื่อนเงินเดือนจากฐานเงินเดือนจริ งที่เกินจากเพดานเงินเดือน
สู งสุ ด
๗. คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า ในกรณี ที่เปลี่ยนสถานภาพแล้วได้เงินเดือน
เกินกว่าเพดานเงินเดือนสู งสุดแล้วอาจจะเป็ นเพราะจังหวะของผูน้ ้ นั ซึ่งจะทําให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินเดือนมากกว่า
คนอื่นที่ตอ้ งรับเงินเดือนจากฐานเพดานเงินเดือนสูงสุ ด
ประธานกล่าวว่า ผูท้ ี่ได้รับเงินเดือนมากกว่าเพดานเงินเดือนสูงสุ ดเดิมควรได้รับเงินเดือนจากเพดาน
เงินเดือนสูงสุ ดอยูแ่ ล้ว แต่เจ้าหน้าที่มาสอบถามว่า ผูท้ ี่เงินเดือนเกินกว่าเพดานเงินเดือนที่กาํ หนดไว้ควรจะปรับให้
หรื อไม่ จึงมีการอนุโลมให้ แต่เห็นว่า ควรปรับให้ทุกคนเท่ากันคือ อยูท่ ี่เพดานเงินเดือนสู งสุ ด
๘. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีท้ งั ข้อดีขอ้ เสี ย หากกําหนดเงินเดือนไว้ที่เพดาน
เงินเดือนสูงสุ ดจะเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กบั คนส่ วนใหญ่ เพราะจะเกิดความยุติธรรมกับทุกคนและ
เหมาะสมที่สุด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หากมีความกังวลในเรื่ องนี้ควรมีหลักการคือ ต้องไปกําหนด
เพดานเงินเดือนสู งสุ ดกับพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่สามารถทําวิธีอื่นได้ เพราะผูท้ ี่เปลี่ยนสถานภาพแล้วได้เงินเดือนจริ ง
เกินกว่าเพดานเงินเดือนสูงสุดแล้วจะลดลงมาเป็ นเรื่ องที่ไม่สมควร
๙. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษกล่าวว่า ในกรณี น้ ีอาจจะเป็ นการอภิปรายกันโดยไม่ได้พิจารณาจาก
ข้อบังคับและสิ่ งที่ประกาศออกไป เพราะในประกาศได้เขียนว่า เงินเดือนไม่ต่าํ กว่าเดิมคูณด้วย ๑.๔ เมื่อประกาศอย่างนี้
แล้วแต่มีบางคนเมื่อปรับแล้วเงินเดือนลดลงมาอยูท่ ี่เพดานเงินเดือนสูงสุ ด การออกนอกระบบจะผูกพันกับสิ่ งที่ได้

- ๒๑ ประกาศออกไป เพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็ นว่าที่ประชุมมาเปลี่ยนสิ่ งที่ประกาศออกไปได้อย่างไร
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากกรณี น้ ีมีการกําหนดเพดานเงินเดือนสูงสุดไว้จึงเกิดปั ญหาขึ้นว่า เมื่อ
เปลี่ยนสถานภาพแล้วควรได้เงินเดือนตามจริ ง แต่เพดานสู งสุ ดได้กาํ หนดไว้จึงต้องพิจารณว่าจะให้เงินเดือนตามเพดาน
สูงสุ ดหรื อควรให้เงินเดือนตามที่ได้จริ ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีตวั เลขทั้งในส่ วนของเพดานเงินเดือนสูงสุ ดและฐาน
เงินเดือนจริ งเป็ นเพียงตัวเลขที่จะใช้ในการคํานวณการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละปี แต่ระดับเงินเดือนที่ได้จะสะท้อนความ
ตั้งใจและการทํางาน หากต้องการความเป็ นธรรมจะให้ทุกคนเงินเดือนตันที่เพดานเงินเดือนสู งสุ ดก็ไม่มีปัญหาใด
๑๐. คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีการชี้แจงว่า เมื่อเปลี่ยนสถานภาพแล้ว
ปรับฐานเงินเดือนคูณ ๑.๔ แล้วได้เงินเดือนเท่าใดเกินเพดานที่กาํ หนดมหาวิทยาลัยก็จะให้ไปตามนั้น
ประธานกล่าวว่า ใช่ เป็ นเช่นนั้น แต่กส็ ามารถตัดสิ นใจเลือกให้ทุกคนเงินเดือนตันที่เพดาน
เงินเดือนสู งสุดได้ ซึ่งจะตัดสิ นใจบนฐานข้อมูลทั้งหมด เช่น หากเงินเดือน ๘๔,๐๐๐ แล้วคูณ ๔๐% เงินเดือนก็จะเพิ่มอีก
จํานวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่ให้ แต่บางกรณี ที่มหาวิทยาลัยให้เพราะผูท้ ี่อยูใ่ นลักษณะนี้เพียงไม่กี่คน แต่หาก
เงินเดือนเพิม่ เป็ นจํานวนมากเกินไปก็จะไม่ให้
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า แต่ในกรณี น้ ีฐานเงินเดือนจะไม่ได้ปรับ เพราะการเลื่อนเงินเดือน
จะเลื่อนจากเพดานเงินเดือนสู งสุ ด แต่เงินส่ วนที่เกินจากเพดานเงินเดือนสูงสุ ดจะได้รับเป็ นค่าตอบแทนและไม่ได้นาํ มา
คํานวณในการเลื่อนเงินเดือน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีควรคิดจากเพดานเงินเดือนสูงสุ ด ซึ่งต้องกําหนด
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า กรณี น้ ีเป็ นการบริ หารบุคคลไม่ใช่ตวั บุคคล
รัฐบาลหรื อมหาวิทยาลัยได้ทาํ การวิเคราะห์แล้วจึงมีการกําหนดเพดานเงินเดือนสูงสุดไว้ จึงควรยึดหลักฐานเงินเดือน
ควรอยูภ่ ายใต้เพดานเงินเดือนสูงสุ ด
๑๒. ประธานสภาอาจารย์กล่าวว่า เห็นด้วยในการกําหนดเงินเดือนไว้ที่เพดานเงินเดือนสูงสุ ด แต่ใน
กรณี ผทู ้ ี่ได้รับเงินเกินเพดานเงินเดือนสู งสุ ดควรจะได้ไปตามนั้น จะทําให้ระยะเวลาในความแตกต่างมีความจํากัดและ
หลังจากนั้นทุกคนจะเข้าสู่ ระบบเดียวกันทั้งหมด
๑๓. ประธานสภาข้าราชการกล่าว่า สําหรับสายสนับสนุนวิชาการได้รับข้อมูลว่า จะได้รับเงินเดือน
เดือนสุ ดท้ายคูณ ๑.๔ เช่นมีผอู ้ าํ นวยการกองบางกองเงินเดือนตันไปแล้ว และได้รับคําสัง่ ให้ได้เงินเดือนที่ได้ปรับเพิ่มสูง
กว่าเพดานเงินเดือนสูงสุ ดเป็ นเงินค่าตอบแทน เพราะฉะนั้นการคิดจะคิดจากเงินเดือนจริ งที่ได้ปรับเพิ่ม สําหรับ
ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพควรดําเนินการให้เหมือนกับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพในกลุ่มแรก
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ียงั มีความสับสนกันอยู่ แต่ควรจะทําอย่างไรให้เป็ นธรรมกับทุกคน
ส่ วนข้าราชการชุดหลังที่เปลี่ยนสถานภาพจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกลุ่มแรก ส่ วนการเลื่อนเงินเดือนที่จะคิดจากเพดาน

- ๒๒ เงินเดือนสู งสุ ดหรื อฐานเงินเดือนจริ งที่เกิน จึงขอให้กรรมการลงมติที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับการเลื่อนเงินเดือนโดยใช้
ฐานเพดานเงินเดือนสูงสุ ด หรื อควรให้เลื่อนเงินเดือนตามฐานเงินเดือนจริ ง
สรุ ปผลการลงมติของคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กล่าวคือ ที่ประชุมเสี ยงข้างมาก
ให้เลื่อนเงินเดือนโดยใช้ฐานเพดานเงินเดือนสูงสุ ดเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มิใช่คิด
จากเงินเดือนที่เกินจากเพดานเงินเดือนสูงสุ ดเมื่อคูณ ๑.๔ แล้ว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดงั นี้
๑. อนุมตั ิหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. ให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพแล้ว โดยใช้เพดานเงินเดือนสูงสุ ดเป็ น
ฐานในการคํานวณการเลื่อนเงินเดือน

๓.๓.๔ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูด ํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้นาํ เสนอภาระ
งานสอนและภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและมีขอ้ คิดเห็นหลากหลายโดยขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปปรับปรุ งภาระงาน
สอนและภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการนั้น
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้ปรับปรุ งภาระงานตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก.บ.ม. จึงขอเสนอภาระ
งานสอนและภาระงานทางวิชาการของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี ของศาสตราจารย์ที่ไม่ประสงค์จะทําหรื อมีปัญหาไม่
สามารถทําข้อตกลงได้จะประเมินอย่างไร เพราะต้องมีประเด็นว่า ต้องประเมินอย่างตํ่าเท่ารองศาสตราจารย์ มิฉะนั้น
หัวหน้าภาควิชาจะประเมินลําบาก ในกรณี น้ ีเขียนว่าต้องทําทุกคน จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
๒. คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า ในประกาศนี้มีการเขียนถึงผลงานรับใช้สงั คม
อยูแ่ ล้ว ควรจะนําเรื่ องนี้มาใส่ ไว้ดว้ ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น
๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องภาระงานสอนขั้นตํ่าเดิมจะกําหนดไว้ ๒ รายวิชา/ภาคการศึกษา
และ ๔ รายวิชา/ปี แต่ในครั้งนี้เขียนไว้วา่ ไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต/ปี เป็ นการลดลงเหลือ ๓ วิชา ประเด็นที่สอง ข้อ ๔.๒
ผลงานวิชาการ อาจารย์สามารถส่ งเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนได้ใช่หรื อไม่ แต่ควรมีการกําหนดว่า
สารมารถส่ งได้กี่ปีเพื่อให้อาจารย์มีผลงานของตัวเอง หากเปิ ดช่องไว้เช่นนั้นจะสามารถส่ งได้ตลอด ๕ ปี ระหว่างที่ยงั
ไม่ได้ขอตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์

- ๒๓ ๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อ ๔ จะประกอบไปด้วยข้อ ๔.๑ – ๔.๕ ใช่หรื อไม่ และ
สามารถที่จะไปตกลงกันในกลุ่มแต่ละสาย โดยใช้ขอ้ มูลนี้เป็ นฐานซึ่งสามารถเพิ่มเติมแต่ไม่สามารถตัดทอนได้
๕. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษากล่าวว่า ขอให้แก้ไขข้อความที่พิมพ์ผดิ ในข้อ ๔.๒ หรื ออาจจะใช้
ภาษาไทยก็ได้วา่ รายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ และในข้อ ๔.๓ (๓) งานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ควรจะเป็ นหรื อกลุ่มที่ ๒ ควรจะเปลี่ยนจากคําว่า และ เป็ น หรื อ และข้อ ๔.๓(๔) งานวิจยั ที่
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ ๑ หรื อ (๕) งานวิจยั และให้คาํ ปรึ กษา ควรจะเพิ่มคําว่าหรื อ
ประธานกล่าวว่า ในภาษากฎหมายคําว่า และ คือ หรื อ ให้ทาํ ได้ท้ งั คู่ แต่ไม่ได้บงั คับให้ทาํ ทั้งคู่
ขอให้ฝ่ายวิชาการรับไปพิจารณาด้วย
๖. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า ในส่ วนของงานวิจยั จะระบุเฉพาะการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลวิจยั ต่าง ๆ แต่ในส่วนของคํานิยามทางวิชาการเขียนไว้วา่ ตามประกาศของ กพอ. ให้หมายรวมถึงผลงานวิจยั ที่
ผ่านการประเมินและรับรองแล้วแต่ยงั ไม่ได้ผา่ นการตีพมิ พ์และเผยแพร่ ในกรณี น้ ีรวมถึงรายงานการวิจยั ที่เสนอหลัง
พิมพ์ จะคล้ายกับการนําไปรวมไว้ในหมวด ๔.๓ หรื อไม่
๗. ผูแ้ ทนคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า ในข้อ ๕ สัดส่ วนงานวิชาการ หากทํา
งานวิจยั ร่ วมกันจะนับเป็ นหนึ่งผลงานใช่หรื อไม่
๘. คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า การตีพิมพ์ในหนังสื อหรื อเอกสารรวบรวม
บทความวิจยั ในระยะหลังมีบาง Conference จะไม่ตีพิมพ์เป็ น Proceeding แต่จะคัดเลือกบางผลงานมาทําเป็ นหนังสื อ
ในกรณี น้ ีจะนับรวมได้หรื อไม่
๙. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีการกําหนดมาตรฐานไว้ดีมาก แต่มีประเด็นเรื่ องของ
ศาสตราจารย์ที่อยูใ่ นกลุ่มผูม้ ีความรู ้ความสามารถต้องอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานนี้ดว้ ยหรื อไม่
๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า สําหรับเรื่ องศาสตราจารย์น่าจะเป็ นอย่างที่คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์กล่าว หากไม่ทาํ ข้อตกลงจะต้องกําหนดเกณฑ์ให้ชดั เจนว่า หากไม่ทาํ ข้อตกลงจะประเมินอย่างไร แต่
จะต้องประเมินเข้มข้นกว่าตําแหน่งรองศาสตราจารย์
ประธานกล่าวว่า ในการทําข้อตกลงกับผูม้ ีตาํ แหน่งศาสตราจารย์เป็ นเรื่ องยาก หากคณะตกลงไม่ได้
ให้เสนอเรื่ องมาที่มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยกําหนดหรื อหากไม่ทาํ ข้อตกลงกับคณะต้องได้รับการประเมินแบบรอง
ศาสตราจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ส่ วนเรื่ องภาระงานสอนเนื่องจากต้องการสร้างความยืดหยุน่ ว่า
บังคับให้สอน ๓ วิชาบวกกับภาระงานอื่น เดิมมหาวิทยาลัยกําหนดว่าภาระงานสอนปกติคือ ๔ วิชา แต่ครั้งนี้กาํ หนดว่า
ต้องเป็ นภาระงานสอนจริ ง ๓ วิชา บวกภาระงานอื่น เช่น ภาระงานที่คณะกําหนดเพิม่ เติมโดยเฉพาะเรื่ องการผลิตผลงาน
วิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีกาํ หนดไว้ ๔ วิชา ก่อนหรื อไม่ หากกําหนดไว้ ๓ วิชาบวกภาระงานอื่นทุก
คนก็จะไม่สอน ๔ วิชา ควรกําหนดไว้ที่ ๔ วิชาก่อน

- ๒๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ข้อ ๔.๒ ผลงานวิจยั ที่ไม่ใช่เอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอน กรณี น้ ีเปิ ดโอกาสให้เฉพาะผูท้ ี่มีตาํ แหน่งอาจารย์ ซึ่งยังไม่ตอ้ งทําข้อ ๔.๓-๔.๕ แต่ให้ทาํ ผลงานใดก็ได้
ตามข้อกําหนดของ กพอ. เพราะอาจารย์จะถูกบังคับด้วยการประเมินเพื่อต่อสัญญาอยูแ่ ล้ว กรณี น้ ีเป็ นการกล่าวถึงภาระ
งานขั้นตํ่า หากไม่ทาํ ผลงานอื่นเลยก็จะไม่ได้รับการต่อสัญญา
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีขดั กับสิ่ งที่เคยกําหนดไว้หรื อไม่วา่ ต้องมีผลงานอย่างน้อยหนึ่งชิ้น เดิม
กําหนดไว้วา่ เป็ นบทความ แต่ได้มีการเสนอว่าให้กาํ หนดเป็ นผลงานวิจยั หนึ่งชิ้น ซึ่งได้กาํ หนดไปแล้วว่า อาจารย์ตอ้ งมี
งานวิจยั อย่างน้อยหนึ่งชิ้นเสนอมหาวิทยาลัย ซึ่งหากจะลดมาตรฐานเป็ นเอกสารประกอบการสอนจะไม่เหมาะสม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า กรณี ที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์สอบถามว่า ช่วง ๕ ปี ผูท้ ี่เป็ น
อาจารย์สามารถส่ งผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่มิใช่เอกสารประกอบการสอนและไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นงานวิจยั ส่ วนกลุ่มผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถพิเศษที่มีสญ
ั ญารายปี ไม่เข้าข่ายกรณี น้ ี แต่จะกําหนดเป็ นการเฉพาะ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในข้อ ๔.๒ กรณี ของอาจารย์ที่เข้าใหม่จะเปิ ดช่องให้ง่ายขึ้นได้
หรื อไม่ โดยการให้ส่งเอกสารประกอบการสอนได้ในช่วง ๑-๒ ปี แรก ซึ่งต้องปรับตัวทําให้ไม่อาจเขียนบทความทาง
วิชาการได้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ภาระงานขั้นตํ่ากําหนดไว้วา่ หากทําได้เกินภาระงานขั้นตํ่าจะได้
เลื่อนเงินเดือนเกิน ๔% จึงไม่ใช่การลงโทษหากทําไม่ได้ แต่จะได้เลื่อนเงินเดือนไม่เกิน ๔%
๑๑. คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า ในข้อ ๓ ภาระงานสอนขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๔๐ ของ
ภาระงานขั้นตํ่า คือ ร้อยละ ๔๐ ของ ๓๕ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ใช่หรื อไม่ ซึ่งในส่ วนนี้ ๓๕ ชัว่ โมงจะเท่ากับ ๔ วิชา หากนับ
๔๐% ของ ๔ วิชา ก็จะน้อยกว่า ๒ วิชา แต่มีประโยคหลังเขียนว่า หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต/ปี คือ ๓ วิชา กรณี น้ ี
ขัดแย้งกันหรื อไม่
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ในกรณี ๔๐% คํานวณแล้วจะได้ใกล้กบั ๓ วิชา บางคณะได้ให้
ความเห็นว่า หากไม่กาํ หนดเป็ น ๓ วิชาเต็ม อาจเกิดความสับสนได้ จึงกําหนดไว้ที่ ๙ หน่วยกิต แต่สุดท้ายข้อ ๓ จะขอ
สรุ ปตามที่อธิ การบดีได้แนะนําคือ ภาระงานสอนขั้นตํ่าคือ ๔ วิชาต่อปี และอาจะให้ทาํ เหมือนกันได้ในกรณี ที่มีภาระงาน
วิชาการอื่น แต่ตอ้ งสอนอย่างน้อย ๓ วิชา
๑๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั กล่าวว่า สําหรับอาจารย์ที่เข้าใหม่ในปี แรกหรื อปี ที่สองผลงานที่เป็ น
วิทยานิพนธ์นบั ได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีจะไม่นบั วิทยานิพนธ์เป็ นผลงานทางวิชาการ เพราะถือว่าเป็ นผลงานเก่า
มหาวิทยาลัยจะนับเฉพาะผลงานใหม่
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า หากรับเกณฑ์ภาระงานขั้นตํ่านี้แล้วคณะจะ
ไปคํานวณภาระงานสอนเพือ่ ให้ได้ภาระงานขั้นตํ่า คณะสามารถกําหนดเกณฑ์ยอ่ ยได้หรื อไม่ เช่น การสอนร่ วมกัน ๓
คน จะนับภาระงานอย่างไร แต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ประธานกล่าวว่า กําหนดมากกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้

- ๒๕ ๑๔. ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า ภาระงานของอาจารย์ในส่วนนี้จะมี ๒ ส่ วนคือ งานสอน
และงานวิชาการ ส่ วนงานวิชาการมีการเขียนในประกาศชัดเจนว่า งานวิชาการที่ทาํ ร่ วมกันหลายคนจะนับได้เท่ากับหนึ่ง
ผลงาน แต่ภาระงานสอนหากร่ วมกันสอนภายในหนึ่งวิชาจะนับได้ตามชัว่ โมงจริ ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า หากคณะกําหนดว่า อาจารย์ตอ้ งสอนร่ วมกันหรื อทํา Team
Teaching ต้องกําหนดเกณฑ์ให้ชดั เจน ในทางปฏิบตั ิตอ้ งไม่ให้ต่าํ กว่าเกณฑ์กลาง
ประธานกล่าวว่า ในกรณี ของงานวิจยั ทุกคนที่มีชื่ออยูใ่ นผลงานวิจยั สามารถนับได้เป็ น ๑ ผลงาน
ผูแ้ ทนคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า หลักเกณฑ์น้ ีที่ประชุมคณบดีแต่ละคณะสามารถกําหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ ได้ และสามารถกําหนดให้ต่าํ กว่านี้ได้หรื อไม่
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า ไม่สามารถกําหนดเกณฑ์ให้ต่าํ กว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ใน
ภาระงานขั้นตํ่าได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการและ
มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ
๔.๑ เรื่อง การปรับระยะเวลาการสงผลสอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการปรับระยะเวลาการส่ งผลสอบ
ซึ่ง ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยกําหนดส่ งผลสอบเป็ น ๔ รอบ ดังนี้
รอบ ๑ : ๑๕ วัน นับจากวันสอบไล่ของแต่ละวิชา
รอบ ๒ : ๖ สัปดาห์ นับจากวันสุ ดท้ายของภาค
รอบ ๓ : ๘ สัปดาห์ นับจากวันสุ ดท้ายของภาค
รอบ ๔ : ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันสุ ดท้ายของภาค เฉพาะปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์
* วันสุ ดท้ายของภาคการศึกษา สนท.กําหนดเป็ นวันก่อนเริ่ มสอบปลายภาค
ในปี การศึกษา ๒๕๕๗ มีวิชาระดับปริ ญญาตรี ที่เปิ ดสอนจํานวน ๖,๘๐๖ sec/group เมื่อแยกตาม
จํานวนนักศึกษาเป็ น ๕ กลุ่ม พบว่า แต่ละกลุ่มมีจาํ นวนวิชา ( sec/group) ที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ ดังนี้
จํานวนวิชาที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ
กลุ่ม
จํานวนนักศึกษา
ที่
รอบ ๑
รอบ ๒
รอบ ๓
รอบ ๔
รวม
๑
๑๗๗
๒,๕๐๖
๒,๓๘๒
๔๙
๕,๑๑๔
 ๕๐ คน
๒
๕๑ - ๑๐๐ คน
๑๘๘
๓๕๔
๗๔๑
๒๒
๑,๓๐๕
๓
๑๐๑ -๒๐๐ คน ๑
๗๑
๑๔๖
๒๙
๒๔๗

- ๒๖ จํานวนวิชาที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ
รอบ ๑
รอบ ๒
รอบ ๓
รอบ ๔
รวม
๒๐๑ – ๕๐๐ คน ๒
๑๙
๔๖
๒๗
๙๔
๐
๙
๒๐
๑๗
๔๖
 ๕๐๐ คน
รวม
๓๖๘
๒,๙๕๙
๓,๓๓๕
๑๔๔
๖,๘๐๖
(๕.๔%)
(๔๓.๕%)
(๔๙.๐%) (๒.๑%)
(๑๐๐%)
ฝ่ ายวิชาการขอเสนอปรับรอบการส่ งผลสอบเป็ น ๓ รอบ ซึ่งจะมีจาํ นวนวิชา (sec/group) ที่ส่งผลสอบ
ในแต่ละรอบเปลี่ยนแปลงเป็ น ดังนี้
จํานวนวิชาที่ส่งผลสอบในแต่ละรอบ
กลุ่ม
จํานวนนักศึกษา
ที่
รอบ ๑
รอบ ๒
รอบ ๓
รอบ ๔
รวม
๑
๕,๑๑๔
๕,๑๑๔
 ๕๐ คน
๒
๕๑ – ๑๐๐ คน
๑,๓๐๕
๑,๓๐๕
๓
๑๐๑ -๒๐๐ คน
๒๔๗
๒๔๗
๔
๒๐๑ – ๕๐๐ คน
๙๔
๙๔
๕
๔๖
๔๖
 ๕๐๐ คน
รวม
๕,๑๑๔ ๑,๕๕๒
๑๔๐
๖,๘๐๖
(๗๕.๑%) (๒๒.๘%) (๒.๑%)
(๑๐๐%)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเป็ นหลักหลักการให้ผบู ้ ริ หารนําข้อมูลของฝ่ ายวิชาการไปศึกษาก่อนแล้วจะนํามา
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานกล่าวว่า ในกรณี ขอ้ เสนอของฝ่ ายวิชาการนี้หากคณะใดไม่เห็นด้วยขอให้เสนอเรื่ องมาที่
มหาวิทยาลัยภายใต้สูตรเงื่อนไขเวลาต้องลดลง
กลุ่ม
ที่
๔
๕

จํานวนนักศึกษา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ เรื่อง ขอเสนอระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (TUQA)
ประธานแถลงว่า ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบ

- ๒๗ ๔.๓ เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประธานแถลงว่า ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย
๕.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เชิงปริมาณระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา ๒๕๕๘
ประธานแถลงว่า ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบ

๕.๒ เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยสภาอาจารย
ประธานแถลงว่า ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบ

๕.๓ เรื่อง ของดประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแถลงว่า ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ระบบ
ประกันคุณภาพระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปี การศึกษา ๒๕๕๗ คณะได้ดาํ เนินการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตร จํานวน ๓๘ หลักสูตร ผลการประเมินทุกหลักสู ตรผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในการนี้ตามข้อกําหนดของการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะจะต้องทําการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรอีกในปี การศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งคณะเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นต้องทําการประเมินคุณภาพรายหลักสูตรทุกปี
ด้วยเหตุผลดังนี้
๑. ผลการประเมินจะไม่แตกต่างจากปี ที่ผา่ นมามากนัก และทุกหลักสูตรอยูใ่ นช่วงดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของการประเมินในปี ที่ผา่ นมา
๒. การประเมินคุณภาพรายหลักสู ตรแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก คณะมีหลักสู ตรทั้งหมด ๓๘
หลักสู ตร มีรายการค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ ได้แก่ (๑) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ๓๔๒,๐๐๐ บาท (๒) ค่าตอบแทนเลขานุการ
คณะกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการคณุกรรมการ ๓๘,๐๐๐ บาท (๓) ค่าพาหนะแก่กรรมการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

- ๒๘ ๕๗,๐๐๐ บาท (๔) ค่าที่พกั กรรมการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ๕,๐๐๐ บาท (๕) ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่มของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ และนักศึกษา ๑๑๘,๒๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน ๕๖๐,๒๐๐ บาท ต่อปี การศึกษา ซึ่งไม่น่าจะคุม้ ค่ากับผลที่ได้รับ
คณะขอเสนอให้ทุกหลักสู ตรจัดทํารายงาน SAR ส่ งให้กบั มหาวิทยาลัยโดยไม่ตอ้ งทําการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสู ตร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากล่าวว่า ในข้อกฎหมายเขียนว่า ภายใน ๓ ปี สกอ. จะมา
ตรวจในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยอยูแ่ ล้ว แต่ผลการตรวจจะนําไปเขียนในรายงานประจําปี ทุกปี อย่างต่อเนื่อง
ในทางปฏิบตั ิได้ทาํ ตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยตรวจด้วยตัวเอง หากจะไม่ทาํ ทุกหลักสู ตรในมหาวิทยาลัยก็ตอ้ งไม่ทาํ การ
ประเมิน
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีตอ้ งดําเนินการไปตามเดิม เพราะต้องทําตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาํ การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เช่นเดิม

วาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
๖.๑ เรื่อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ได้รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์ต้ งั แต่
วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีขอ้ มูล ๓ ด้าน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
ความเป็ นนานาชาติ และการเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาและให้ความรู ้แก่สงั คม
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ เรื่อง รายงานผลสํารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมสี วนไดเสีย
ที่มีตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป ๒๕๕๘
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองแผนงาน ได้สาํ รวจความ
พึงพอใจ ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholder) ของมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๘ กลุ่ม
จําแนกเป็ น ความพึงพอใจ ๕ กลุ่ม คือ นายจ้างของบัณฑิต ผูร้ ับบริ การวิชาการ นักศึกษา ผูร้ ับบริ การรักษาพยาบาล และ
บุคลากร และความคิดเห็น/ความคาดหวัง ๓ กลุ่ม คือ ผูป้ กครองบัณฑิต ศิษย์เก่า และ ประชาชน เก็บข้อมูลด้วย

- ๒๙ แบบสอบถาม เป็ นแบบประมาณค่า ๕ ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
(๑) กลุ่มสํารวจความพึงพอใจ คือ นายจ้างของบัณฑิต (๔.๓๓) ผูร้ ับบริ การวิชาการ (๔.๐๓) ผูร้ ับบริ การ
รักษาพยาบาล (๓.๙๒) นักศึกษา (๓.๖๑) และบุคลากร (๓.๒๖) และเมื่อเปรี ยบเทียบผลการสํารวจความพึงพอใจของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย ๕ กลุ่ม ระหว่างปี ๒๕๕๘ กับ ปี ๒๕๕๗ มีดงั นี้
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การสํารวจปี ๒๕๕๘/ค่าเฉลี่ย การสํารวจปี ๒๕๕๗/ค่าเฉลี่ย
เพิ่ม / ลด
๑.ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต รุ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๖
รุ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๕
เพิ่มขึ้น ๐.๐๔
ค่าเฉลี่ย = ๔.๓๓ (๘๖.๖%) ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๙ (๘๕.๘%)
(๐.๘%)
๒.ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการ ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ลดลง ๐.๐๔
ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๓ (๘๐.๖%) ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๗ (๘๑.๔%)
(๐.๘%)
๓.ความพึงพอใจขอผูร้ ับบริ การ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ลดลง ๐.๐๕
รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล
ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๒ (๗๘.๔.๔%) ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๗ (๗๙.๔%)
(๑.๐%)
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๔.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ปี การศึกษา ๒๕๕๗
ลดลง ๐.๒๔
บริ การที่ มธ. จัดให้กบั นักศึกษา
ค่าเฉลี่ย = ๓.๖๑ (๗๒.๒%) ค่าเฉลี่ย = ๓.๘๕ (๗๗.๐%)
(๔.๘%)
๕.ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ลดลง ๐.๐๙
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย = ๓.๒๖ (๖๕.๒%) ค่าเฉลี่ย = ๓.๓๕ (๖๗.๐%)
(๑.๘%)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

U

ที่ประชุมรับทราบ

- ๓๐ -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล ผูต้ รวจรายงานการประชุม

