
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
--------------------------- 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
          ครั้งที่ 8/2554             

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554 
โดยการประชุมร่วมผา่นจอภาพระบบ Teleconference 

ท่าพระจันทร์ ณ  ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ 
ศูนย์รังสิต ณ  ห้องประชุมปรีดี  พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม 

--------------------------- 
 
ผูม้าประชมุ 
1. ศาสตราจารย ์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์ อธิการบดี ประธาน 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
3. รองศาสตราจารย ์เกศินี วฑูิรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลงั 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นิธินนัท ์ วศิเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษา 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนญั ผลประไพ  แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนยรั์งสิต 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ  วรปัญญาอนนัต ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนยล์  าปาง 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ บุญญภิญโญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.กุลภทัรา สิโรดม  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร วชัชวลัคุ คณบดีคณะรัฐศาสตร์  
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ภาณุพงศ ์ นิธิประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.ชชัวดี ศรลมัพ ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.พรจิต   สมบติัพานิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์จิราภา วรเสียงสุข คณบดีคณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
17. รองศาสตราจารย ์สายทอง อมรวิเชษฐ์ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
18. รองศาสตราจารย ์ดร.อุรุยา วสีกุล  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
19. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์จิตตินดัด ์ หะวานนท ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.ประมวญ  เทพชยัศรี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
21. อาจารย ์ทนัตแพทย ์ยวุบูรณ์ จนัทร์แจ่มจรูญ คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
22. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร ขมัภลิขิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สันติรักษ ์ ประเสริฐสุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 
24. อาจารย ์สุธิดา  กลัยาณรุจ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
25. รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา  วจันะภูมิ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
26. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวิท ชาญวทิยาพงศ ์ คณบดีวทิยาลยันวตักรรม 
27. อาจารย ์ดร.อนุชา  ทีรคานนท ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัไทยคดีศึกษา 
28. รองศาสตราจารย ์สุรัสวดี หุ่นพยนต ์ ผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตอาสาสมคัร 
29. นางสาวแจ่มจนัทร์  นพบุตรกานต ์ แทนผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด 
30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วรรณี ส าราญเวทย ์ แทนผูอ้  านวยการสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์
31. นางดวงรัตน์   เอนกเวยีง แทนผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประวิทย ์ เรืองไรรัตนโรจน์  แทนผูอ้  านวยการสถาบนัประมวลขอ้มูลเพื่อการศึกษาและการพฒันา 
33. อาจารย ์นายแพทย ์ฉตัรนรินทร์  เมธีกุล            รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการสถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา 
34. รองศาสตราจารย ์ศรีปทุม นุ่มอุรา  แทนผูอ้  านวยการสถาบนัภาษา 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต จีนอนนัต ์ แทนผูอ้  านวยการสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 
36. นายณรงค ์  เมืองโสภา แทนผูอ้  านวยการสถาบนัสัญญา ธรรมศกัด์ิ เพือ่ประชาธิปไตย 
37. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ศุภชยั  ฐิติอาชากุล  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
38. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล  ผูอ้  านวยการส านกัทรัพยสิ์นทางปัญญาและบ่มเพาะ 
                วสิาหกิจ 
39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพพร ลีปรีชานนท ์ ประธานสภาอาจารย ์
40. นายสุรชยั   เช้ือค าเพง็ ประธานสภาขา้ราชการ 
41. อาจารย ์ดร.ปาริยา  ณ นคร  ผูแ้ทนพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ 
42. นางกนกรดา   ศรวารี  ผูแ้ทนขา้ราชการฝ่ายบริการและธุรการ (สาย ข.) 
43. นางสาวจารุณี  มุมบา้นเซ่า ผูแ้ทนพนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนุนวชิาการ 
44. รองศาสตราจารย ์พรชยั ตระกลูวรานนท ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
      เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
45. รองศาสตราจารย ์ดร.อุดม รัฐอมฤต  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจนัทร์ 
      ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
 

ผูไ้มม่าประชมุ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ทวปี ชยัสมภพ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวชิาการและวจิยั 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬาพร  เอ้ือรักสกุล คณบดีวทิยาลยัสหวทิยาการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.พิมพนัธ์ุ เวสสะโกศล คณบดีวทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค ์
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ก าพล รุจิวชิชญ ์ รักษาราชการในต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกัเสริมศึกษาและ 

บริการสังคม 
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5. รองศาสตราจารย ์ดร.ประภสัสร์  เทพชาตรี ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและใหค้  าปรึกษาแห่ง มธ. 
6. อาจารย ์ดร.ธเนศ  เมฆจ าเริญ ผูอ้  านวยการศูนยศึ์กษาความร่วมมือระหวา่งประเทศแห่ง มธ. 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภชั ศุภชลาศยั ผูอ้  านวยการศูนยอ์อสเตรเลียศึกษา 
8. นางอุบล   แป๊ะยิม้ล่อง ผูแ้ทนขา้ราชการฝ่ายบริหารและธุรการ (สาย ค.) 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวิทย ์ พวงงาม  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนยพ์ทัยา 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาล ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวจิยั  
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาติ โชคชยัธรรม ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
4. นางสาวศิริพร   อญัญณรงคก์ุล ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
5. นายจกัรชยั   หิรัณยะวสิต ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี 
6. นางอจัฉรา   วรีะสัมพนัธ์ หวัหนา้งานบริหารงานบุคคล 
7. นางสุพิน   หิรัณยะวสิต หวัหนา้งานอตัราก าลงั 
8. นางสุกญัญา   กรุดเงิน  หวัหนา้งานบริหารส านกังานและสวสัดิการ 
9. นายวรพจน์   เน่ืองอนงคก์ุล หวัหนา้งานประชุม 
10. นายสมศกัด์ิ   ปฏิสังข ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวมยลีุ   สุดสระ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  
12. นายอดิศร   เพชรคุม้  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
13. นายภูมินาถ   สวสัดี  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
 

เร่ิมประชมุเวลา 13.45  น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
1.1 เรื่อง  คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน         

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ จากการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์ จ านวน 
8 คณะ 2 วทิยาลยั และ 2 สถาบนั มีการเสนอความเห็นวา่ในปี 2554 ตอ้งการสนบัสนุนใหเ้ร่ืองอาเซียน เป็น
ประเด็นทางวชิาการท่ีส าคญัของ มธ. โดยจะมีการจดักิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นกิจกรรมระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ไปจนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2558 เม่ือรวมเป็นประชาคมอาเซียน กิจกรรมท่ีไดมี้การตกลงกนัวา่ จะท า
ในปี 2554 เป็นกิจกรรมระยะสั้นคือ การจดัสัมมนาในเดือนธนัวาคม 2554 หวัขอ้เร่ืองเก่ียวกบัอาเซียน โดย
คณบดีทั้ง 8 คณะ 2 วทิยาลยั และ 2 สถาบนั จะหารือกนัในรายละเอียดอีกคร้ังหน่ึงและจดัในนามของ มธ. 
โดยจะขอการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั ทั้งในส่วนของบุคลากรและงบประมาณ ส่วนกิจกรรมระยะกลางและ 
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ระยะยาวจะเป็นเร่ืองของงานวจิยั การท า Public Outreach ซ่ึงรายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 
  ประธานกล่าววา่ ในเดือนธนัวาคม 2554 มหาวทิยาลยัจะจดักิจกรรม International Seminar  
โดยใหร้องอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์เป็นผูด้  าเนินการ เพื่อฉลอง มธ. ครบรอบ 77 ปี ขอฝากคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และคณบดีคณะต่าง ๆ ช่วยประสานในเร่ืองเวลาเพื่อป้องกนัการจดังานซ ้ าซอ้น ซ่ึงจะเป็นการจดังาน
ฉลอง มธ. ครบรอบ 77 ปี และในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยคาดวา่จะ
จดัในช่วงวนัท่ี 9-11 ธนัวาคม 2554 ส่วนกรณีการขอใหม้หาวทิยาลยัสนบัสนุนนั้น ไม่มีปัญหาใด 

มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

1.2 เรื่อง  ก าหนดการจัดงาน TU Open House      
  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอบถามวา่ ในปี 2554 จะมีการจดั Open House 
หรือไม่ เพราะทุกปีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะมีการจดั Open House ในช่วงเดือนสิงหาคม ซ่ึงเป็นวนั
วทิยาศาสตร์ และมหาวทิยาลยัก็จะมีการจดั Open House ซ่ึงจะเป็นการจดัซ ้ าซอ้นกนั หากมหาวทิยาลยัจะจดั 
Open House ทางคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกี็จะไม่จดังาน เน่ืองจากจะไดจ้ดังานร่วมกนัเพียงคร้ังเดียว  
  ประธานกล่าววา่ มหาวทิยาลยัจะจดังาน TU Open House ซ่ึงตอ้งหารือกบัรองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการวา่ จะมีก าหนดการเป็นอยา่งไร มหาวทิยาลยัจะจดังาน TU Open House เน่ืองจากจะมีผลดีต่อ
มหาวทิยาลยั     

มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

1.3 เรื่อง  การประชุมวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยของข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 
  ประธานสภาขา้ราชการแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ อธิการบดีไดอ้นุมติัใหไ้ปประชุมวชิาการ
เก่ียวกบัการวจิยั ในส่วนของขา้ราชการ สายสนบัสนุนวชิาการ ท่ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม และสภาขา้ราชการ 
มธ. จะเป็นเจา้ภาพในการจดังานการประชุมวชิาการ คร้ังท่ี 4 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายท่ีอธิการบดีใหก้าร
สนบัสนุนในเร่ืองน้ี 
  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีล่าวเพิ่มเติมวา่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้
ส่งบุคลากร สายสนบัสนุนวชิาการ ไปน าเสนอ Paper ท่ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม และไดรั้บรางวลัชมเชย
กลบัมา    

มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

1.4 เรื่อง  เอกสารแจกในที่ประชุม   
  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีหน่วยงานน าเอกสารแจกในท่ีประชุมคือ จุลสาร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 3 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2554    
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มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง  รายงานผลการรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลยัครัง้ที่ 5/2554 เมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2554  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ ตามบนัทึกส านกังานอธิการบดี ลงวนัท่ี  
29 มีนาคม 2554 มหาวทิยาลยัไดเ้สนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนงัสือเวยีน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2554 โดยก าหนดใหแ้กไ้ขภายในวนัท่ี  
5เมษายน 2554 นั้น เน่ืองจากไดพ้น้ก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏวา่ ไม่มีการเสนอขอแกไ้ขรายงานการ
ประชุมดงักล่าว   

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังดงักล่าว 
  มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพ่ือพิจารณาดา้นบริหารงานบคุคล 
    3.1 เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
  3.1.1 เรื่อง  พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังศาสตราจารย์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาแจง้วา่
ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย ์สุรศกัด์ิ  บูรณตรีเวทย ์ขา้ราชการในสังกดั
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ทั้งน้ี 
ตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2551  เป็นตน้ไป 

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ  
  มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมรับทราบ  

   3.2 เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกต)ิ 
  3.2.1 เรื่อง  ส านักงานอธิการบดีขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ  

   สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 9 ราย  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ ส านกังานอธิการบดี (ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
มนุษย)์ เสนอขอด าเนินการเปล่ียนต าแหน่งและแต่งตั้งขา้ราชการท่ีไดรั้บวฒิุตรงกบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
จ านวน 6 ราย คือ  
  1. เปล่ียนต าแหน่งเลขท่ี 764 ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร 6 ระดบั 6 ขั้น 27,500 บาท งาน
บริการวชิาการ ส านกังานเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 6 
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ระดบั 6 ขั้น 27,500 บาท และแต่งตั้งนางพกัตร์พิมล  ฤทธ์ิสรไกร ใหด้ ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 6 
ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2553 เป็นตน้ไป  

2. เปล่ียนต าแหน่งเลขท่ี 1518 ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์ ช านาญการ 6 ระดบั 6  
ขั้น 24,430 บาท ส านกังานเลขานุการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์ 6 ระดบั 6 
ขั้น 24,430 บาท และแต่งตั้งนายสมหมาย  นวลข า ใหด้ ารงต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์ 6 ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 
2553 เป็นตน้ไป  

3. เปล่ียนต าแหน่งเลขท่ี 1964 ต าแหน่งช่างเทคนิค ช านาญการ 6 ระดบั 6 ขั้น 23,110 บาท  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา 6 ระดบั 6 ขั้น 23,110 บาท และแต่งตั้ง นายนภดล   
มงักรทอง ใหด้ ารงต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา 6 ตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 เป็นตน้ไป  

4.  เปล่ียนต าแหน่งเลขท่ี 1965 ต าแหน่งช่างอิเลคทรอนิคส์ ช านาญการ 6 ระดบั 6 ขั้น 27,500  
บาท คณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา 6 ระดบั 6 ขั้น 27,500 บาท และแต่งตั้งนายศกัด์ิ  
เรืองประยรู ให้ด ารงต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา 6 ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2553 เป็นตน้ไป  

5. เปล่ียนต าแหน่งเลขท่ี 2050 ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร 5 ระดบั 5 ขั้น 18,040 บาท  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 5 ระดบั 5 ขั้น 18,040 บาท 
และแต่งตั้งนายทรงวฒิุ  เกิดทรัพย ์ใหด้ ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 5 ตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2553 
เป็นตน้ไป  

6.  เปล่ียนต าแหน่งเลขท่ี 2354 ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร 5 ระดบั 5 ขั้น 17,030 บาท  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 5 ระดบั 5 ขั้น 17,030 บาท 
และแต่งตั้งนางสายฝน  เนียมนาภา ใหด้ ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 5 ตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2553 
เป็นตน้ไป  

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเปล่ียนต าแหน่งและแต่งตั้งขา้ราชการ สายสนบัสนุน
วชิาการ จ านวน 6 ราย ตามท่ีเสนอ  

3.2.2 เรื่อง  ผลการพิจารณาต าแหน่งช านาญการ (พิจารณาลับ) 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ ดว้ยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งช านาญ
การและต าแหน่งเช่ียวชาญฯ ไดพ้ิจารณาผลงานท่ีแสดงความเป็นผูช้  านาญการ ระดบั 7-8 เสร็จเรียบร้อยแลว้  
ผลการพิจารณาปรากฏดงัน้ี  
  1. นางจารุชา  เอ้ืองไมตรีภิรมย ์ต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา 7 สถาบนัไทยคดีศึกษา สมควรด ารง 
ต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา ช านาญการ ระดบั 7-8 ตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 เป็นตน้ไป  
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  2. น.ส.ปัณฑณ์ฐั  ปานพรม ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 6 คณะแพทยศาสตร์ สมควร
ด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ช านาญการ ระดบั 7-8 ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป  
  3. นางสรชา  พุม่สัมฤทธ์ิ ต าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 คณะแพทยศาสตร์ สมควร
ด ารงต าแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ระดบั 7-8 ตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป  
  4. นายเทอดไทย  นาครักษ ์ต าแหน่งวศิวกรช านาญการ ส านกังานอาคารสถานท่ี ศูนยรั์งสิต 
สมควรด ารงต าแหน่งวศิวกรช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป   
  5. นายคมคาย  พานิช ต าแหน่งนกัวชิาการโสตทศันศึกษาช านาญการ คณะศิลปศาสตร์ สมควร
ด ารงต าแหน่งนกัวชิาการโสตทศันศึกษาช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป  

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัก าหนดต าแหน่งช านาญการ ระดบั 7-8 จ านวน 5 ราย 
ตามท่ีเสนอ 

3.2.3 เรื่อง  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขออนุมัติให้ข้าราชการ  

   สายสนับสนุนวิชาการ พ้นจากต าแหน่งหัวหน้างาน  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เสนอขอให ้เรือเอก เสว ี หวงัไมตรี ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ประเภทต าแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ 
ต าแหน่งนกัวชิาการพสัดุช านาญการพิเศษ (อตัราเลขท่ี 2022) เงินเดือน 39,930 บาท หวัหนา้งานทะเบียนและ
คลงัพสัดุ พน้จากต าแหน่งหวัหนา้งานทะเบียนและคลงัพสัดุ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติัเป็นตน้ไป   

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให ้เรือเอก เสว ี หวงัไมตรี สังกดัโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พน้จากต าแหน่งหวัหนา้งานทะเบียนและคลงัพสัดุ ตามท่ีเสนอ    

3.2.4 เรื่อง  คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

   ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 ราย    

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะศิลปศาสตร์เสนอขอด าเนินการดงัน้ี  
  (1) ก าหนดเง่ือนไขการจา้งอตัราพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์(อตัรา 
เลขท่ี 5888) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เป็น “ปริญญาโทหรือเอกทางดา้นภาษาองักฤษหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง”  
  (2) จา้ง น.ส.ตอ้งตา  สุธรรมรังษี เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์ 
วฒิุปริญญาโท (อตัราเลขท่ี 5888) โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้งขั้น 13,450 บาท  
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  (3) ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป   
ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
มตทิี่ประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัก าหนดเง่ือนไขการจา้งและจา้ง น.ส.ตอ้งตา  สุธรรมรังษี 
เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะศิลปศาสตร์ ตามท่ีเสนอ   

3.2.5 เรื่อง  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  

   สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 ราย  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์เสนอขอ
ด าเนินการดงัน้ี  
  (1) ก าหนดเง่ือนไขการจา้งอตัราพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์ 
(อตัราเลขท่ี 5786) เดิมขั้นปริญญาโท – เอก เป็น “ปริญญาโทหรือเอกทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์”  
  (2) จา้ง นายสุชาติ  วงศสิ์นนาค เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์ 
วฒิุปริญญาเอก (อตัราเลขท่ี 5789) โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้งขั้น 18,310 บาท  
  (3) ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติั เป็นตน้ไป   

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัก าหนดเง่ือนไขการจา้งและจา้ง นายสุชาติ  วงศสิ์นนาค 
เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามท่ีเสนอ   

3.2.6 เรื่อง  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขออนุมัติจ้างพนักงานเงิน 

   รายได้ สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ชาวไทย ประเภทชั่วคราว จ านวน  

   1 ราย    

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
เสนอขอจา้งนางพชันี  เซอร์วาส เป็นพนกังานเงินรายได ้สายวชิาการ ต าแหน่งอาจารยช์าวไทย ประเภทชัว่คราว 
ประจ าโครงการวารสารศาสตรบณัฑิต ภาคภาษาองักฤษ โดยใหไ้ดรั้บค่าจา้งขั้น 58,000 บาท ซ่ึงไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ แลว้ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ก.บ.ม. อนุมติัเป็นตน้ไป   

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจา้งนางพชันี  เซอร์วาส เป็นพนกังานเงินรายได ้ 
สายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์สังกดัคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ตามท่ีเสนอ   



- 9 - 
 

   3.3 เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
3.3.1 เรื่อง  ส านักงานอธิการบดีขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ  

   สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 3 ราย  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ ส านกังานอธิการบดี (ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย)์ เสนอขอด าเนินการเปล่ียนต าแหน่งและแต่งตั้งขา้ราชการท่ีไดรั้บคุณวุฒิไม่ตรงกบัมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง โดยขอยกเวน้คุณวุฒิเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 3 ราย คือ  

1. เปล่ียนต าแหน่งเลขท่ี 1969 ต าแหน่งช่างอิเล็คทรอนิคส์ 5 ระดบั 5 ขั้น 15,780 บาท 
ส านกังานเลขานุการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์ 5 ระดบั 5 ขั้น 15,780 บาท และแต่งตั้ง  
วา่ท่ีร้อยตรีไฉน  กุญแจทอง ใหด้ ารงต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์ 5 ตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 เป็นตน้ไป  
เน่ืองจากไดศึ้กษารายวชิาวทิยาศาสตร์ประยกุตม์าไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต  

2. เปล่ียนต าแหน่งเลขท่ี 2270 ต าแหน่งช่างเทคนิค 5 ระดบั 5 ขั้น 15,760 บาท เป็นต าแหน่ง 
นกัวทิยาศาสตร์ 5 ระดบั 5 ขั้น 15,760 บาท และแต่งตั้ง นายพิสิษฐ  ทองจบั ใหด้ ารงต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์ 5 
ตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 เป็นตน้ไป เน่ืองจากไดศึ้กษารายวชิาวทิยาศาสตร์ประยกุตม์าไม่นอ้ยกวา่ 30  
หน่วยกิต 

3. เปล่ียนต าแหน่งเลขท่ี 2925 ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์5 ระดบั 5 ขั้น  
14,860 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต าแหน่งนกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์5  
ขั้น 14,860 บาท และแต่งตั้ง นายเศวตสันต ์ พานิชยเวช ใหด้ ารงต าแหน่งนกัวชิาการวิทยาศาสตร์การแพทย ์5 
ระดบั 5 ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553 เป็นตน้ไป เน่ืองจากไดศึ้กษารายวชิาวทิยาศาสตร์มาไม่นอ้ยกวา่  
30 หน่วยกิต  

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเปล่ียนต าแหน่งและแต่งตั้งขา้ราชการ โดยขอยกเวน้
คุณวฒิุเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ   

3.3.2 เรื่อง  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอเรื่องการก าหนดสมรรถนะส าหรับ 

   บุคลากรของ มธ.    

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ สืบเน่ืองจาก ก.พ.อ. ไดมี้ประกาศเร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา โดยให้ 
ประเมินจากสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ในท่ีประชุม ก.บ.ม. คร้ังท่ี 8/2552 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2552 ไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
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สมรรถนะของต าแหน่งต่าง ๆ ซ่ึงเป็นต าแหน่งพื้นฐานเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานส่วนใหญ่ เช่น ต าแหน่งอาจารย ์
ต าแหน่งนกัวชิาการศึกษา และต าแหน่งอ่ืน ๆ จ านวน 10 ต าแหน่ง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยเ์คยมีหนงัสือแจง้
หน่วยงานต่าง ๆ ใหท้ราบเก่ียวกบัการน าสมรรถนะท่ี ก.บ.ม. เห็นชอบในคราวนั้น เพือ่เตรียมการส าหรับ
ประเมินเพื่อเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ไปแลว้คร้ังหน่ึง ในคราวน้ีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้
ด าเนินการโดยคณะกรรมการซ่ึงแต่งตั้งข้ึนในสมยั ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ เป็นอธิการบดี และ
ขณะน้ีไดด้ าเนินการก าหนดสมรรถนะส าหรับบุคลากรของ มธ. อีก 46 ต าแหน่ง รวมกบัสมรรถนะเดิม  
10 ต าแหน่ง รวมทั้งหมดเป็น 56 ต าแหน่ง ซ่ึงรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม และใน
ภาคผนวกซ่ึงมีพจนานุกรมสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานเสนอมาดว้ย 
  ประเด็นท่ีจะขอพิจารณาในระเบียบวาระน้ีมีอยู ่2 ขอ้ คือ   

1. อนุมติัใหก้ าหนดสมรรถนะต าแหน่งงานของสายสนบัสนุนวชิาการท่ีเหลือ จ านวน  
46 ต าแหน่ง  

2. อนุมติัในหลกัการใหก้ าหนดสมรรถนะพิเศษ จ านวน 4 รายการ คือ  
(1) การบริการท่ีดี 
(2) การท างานเป็นทีม 
(3) การควบคุมคุณภาพงาน 
(4) ความรู้ดา้นกฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 

  เพื่อใหห้วัหนา้หน่วยงานน าไปพิจารณาก าหนดใหเ้ป็นสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานเพิ่มเติม
ส าหรับบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ในสังกดัไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัลกัษณะงานและภารกิจของ
ต าแหน่งงาน  
  กรณีน้ีเป็นดุลพินิจของหวัหนา้หน่วยงานวา่ กรณีใดจะตอ้งมีการบริการท่ีดีเป็นพิเศษ กรณีใด
ตอ้งเนน้การท างานเป็นทีม กรณีใดตอ้งเนน้การควบคุมคุณภาพของงาน หรือกรณีใดเป็นต าแหน่งงานท่ีตอ้งการ
ใชค้วามรู้ ความสามารถ หรือความเขา้ใจในกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 
  1. ประธานสอบถามวา่ กรณีน้ีจะใชใ้นวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และมีการใหค้ะแนนไดท้นัที 
ใช่หรือไม่   
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าววา่ เป็นเช่นนั้น กรณีน้ีจะน าเสนอในระเบียบ
วาระท่ี 3.3.3 ซ่ึงเป็นเร่ืองต่อเน่ืองกนั ในระเบียบวาระน้ีจะขออนุมติัสองเร่ือง คือ ก าหนดสมรรถนะต าแหน่งงาน
ของสายสนบัสนุนวชิาการท่ีเหลือ จ านวน 46 ต าแหน่ง และเร่ืองการขอก าหนดสมรรถนะพิเศษ โดยขอ้เทจ็จริง
แลว้เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีหน่วยราชการอ่ืนท าเสร็จเรียบร้อยเป็นเวลานานแลว้ มธ. โดยผูบ้ริหาร 
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ชุดเดิมไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาหน่ึงชุด มีผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีเป็นประธาน เน่ืองจากความ
จ าเป็น และมีหน่วยงาน บุคลากร เก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก คณะกรรมการชุดนั้นจึงไดเ้ร่งรีบท าใน 10 ต าแหน่ง
แรกก่อน เช่น อาจารย ์นกัวชิาการศึกษา และต าแหน่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคลากรจ านวนมาก ซ่ึงกรณีน้ีได้
จดัท าเสร็จไปตั้งแต่ปี 2552 น าเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. และไดมี้มติรับรองเรียบร้อยแลว้ แต่ต าแหน่งท่ีเหลือเป็น
ต าแหน่งท่ีมีลกัษณะพิเศษเป็นต าแหน่งงานเฉพาะ ตอ้งใชเ้วลามาก ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงานท่ีอยูใ่น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เม่ือผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัเขา้มารับงานก็ไดมี้ความพยายามเร่งรัด  
เพราะไดรั้บทราบขอ้มูลวา่ หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดน้ าเร่ืองสมรรถนะมาพิจารณาในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการเป็นเวลาหน่ึงปีกวา่แลว้ ส่วนของ มธ. ยงัไม่เสร็จ จึงตอ้งเร่งรัดจนแลว้เสร็จ เม่ือเดือนมีนาคม 2554  
จึงน าเสนอเพื่อขออนุมติัในท่ีประชุม ก.บ.ม. อีก 46 ต าแหน่ง 
  2. ประธานสภาอาจารยก์ล่าววา่ ในกรณีของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงมีอยู่
ทั้งหมด 18 ต าแหน่ง แต่ไม่มีต าแหน่งแพทย ์ต าแหน่งแพทยก์ลบัไปข้ึนอยูก่บัคณะ ส านกั สถาบนั กอง และ
ส านกังาน ในการก าหนดสมรรถนะของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เหตุใดจึงไม่ใหต้  าแหน่ง
แพทยอ์ยูใ่นส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพราะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จะมีแพทยอ์ยู ่2 ประเภท คือ แพทยส์ายวชิาการ เป็นการน าอาจารยจ์ากคณะแพทยศาสตร์ไปปฏิบติัหนา้ท่ี และ
แพทยส์ายสนบัสนุนวชิาการ เป็นแพทยท่ี์ไม่ใช่อาจารย ์ประเด็นท่ีสอง มีผูส้อบถามมาท่ีสภาอาจารยใ์นเร่ืองการ
ก าหนดสมรรถนะ ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง ซ่ึงมีขอ้สงสัยวา่ แนวทางปฏิบติัไดเ้ตรียมการ
ใหมี้ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงเห็นเป็นเพียงหลกัการ และต่อไปจะมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน และเปิด
โอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมเพียงใด     

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยต์อบวา่ กรณีแรกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ต าแหน่ง 
แพทยก์็เป็นต าแหน่งหน่ึง ส่วนอาจารยแ์พทยคื์อ ต าแหน่งในส่วนอาจารย ์สายวชิาการ จะมีลกัษณะเหมือนกนั 
ส่วนประเด็นท่ีสองจะปรากฏในระเบียบวาระท่ี 3.3.3 ซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นกรณีไป หากการก าหนดสมรรถนะ
ผา่นแลว้ก็จะไปพิจารณาในเร่ืองการก าหนดแนวทาง ก าหนดสัดส่วน และองคป์ระกอบต่อไป 

  ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีกล่าววา่ กรณีต าแหน่งแพทยค์งเป็นเช่นเดียวกบัท่ี 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดก้ล่าวไป คือ หากแพทยท่ี์เป็นอาจารยจ์ะมีการประเมินแบบอาจารย ์
หากแพทยท่ี์เป็นสายสนบัสนุนวชิาการจะประเมินในลกัษณะของสายสนบัสนุนวชิาการ ในขณะท่ีท า  
10 ต าแหน่งแรก ต าแหน่งแพทยย์งัท าไม่สมบูรณ์ จึงยงัไม่ไดบ้รรจุใน 10 ต าแหน่งนั้น จึงไดน้ าเสนอในคร้ังน้ี 
และไดม้อบหมายใหโ้รงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไปก าหนดสมรรถนะ 18 ต าแหน่ง ส่วน
คณะกรรมการอีกชุดหน่ึงไดพ้ิจารณาใน 28 ต าแหน่ง และไดพ้ิจารณาต าแหน่งแพทยด์ว้ย ซ่ึงต าแหน่งแพทย ์
ไดมี้อาจารยท่ี์เป็นแพทยเ์ขียนให้ ในขณะนั้นคือ อาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาอาจารย ์ซ่ึงกรรมการ
พิจารณาแลว้เห็นวา่ สามารถน ามาใชไ้ด ้และเม่ือพิจารณาสมรรถนะในต าแหน่งแพทยไ์ดใ้หผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
พิจารณาในเร่ืองเหล่าน้ีแลว้ทั้งหมด ไม่ใช่เขียนข้ึนมาเอง แต่มีผูป้ฏิบติังานจริงเป็นผูเ้ขียนสมรรถนะน้ีและกลุ่ม 
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งานของผูเ้ขียนไดรั้บรองสมรรถนะน้ีแลว้ จึงท าใหมี้การแยกเป็นสองกลุ่ม  
3. ประธานสภาอาจารยส์อบถามวา่ กรณีน้ีไม่มีผลใดระหวา่งการท่ีตอ้งอยูใ่นทั้งสองหมวด 

ใช่หรือไม่  
      ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีกล่าววา่ ในคร้ังน้ีจะขออนุมติัทั้งหมด 46 ต าแหน่ง  
คือ ต าแหน่งของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 18 ต าแหน่ง หากรวมต าแหน่งแพทยจ์ะเป็น  
19 ต าแหน่ง ส่วนท่ีเหลืออีก 27 ต าแหน่ง จะเป็นส่วนของคณะ ส านกั สถาบนั ส านกังาน  

4. ประธานสภาขา้ราชการกล่าววา่ เกณฑใ์นปี 2552 คือ เกณฑท่ี์การประชุม ก.บ.ม. คร้ังท่ี  
8/2552 ไดอ้นุมติั และจะน ามาใชห้ลงัเดือนเมษายน 2554 เป็นตน้ไป เกณฑใ์นคร้ังนั้นหากจะพิจารณาใน
รายละเอียดเร่ืองสมรรถนะความเป็นธรรมศาสตร์ มีคะแนนให ้5 ระดบัคะแนน ขอสอบถามวา่ในการใหค้ะแนน
แต่ละระดบั มีความคิดเห็นอยา่งไรวา่ เร่ืองใดควรอยูใ่นระดบัใด เช่น ขอ้ 2 ความเป็นธรรมศาสตร์ตอ้งปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถโดยไม่ค  านึงวา่ ผูอ่ื้นไดรู้้เห็นหรือไม่ หรือจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือไม่ กรณีน้ี
ได ้1 คะแนน แต่ในระดบั 5 คะแนน บุคคลผูน้ั้นตอ้งมีพฤติกรรมในการท างานท่ีแสดงถึงความเป็นธรรมศาสตร์
อยา่งเป็นตวัอยา่งท่ีดี ซ่ึงจะได ้5 คะแนน ดงันั้นระดบั 5 คะแนน และ 1 คะแนน มีความแตกต่างกนัอยา่งไร เห็น
วา่ยงัไมมี่ความชดัเจนวา่ ใชห้ลกัเกณฑใ์ดในการตดัสินวา่ ผูใ้ดควรจะไดค้ะแนนเท่าใดตั้งแต่ 1 คะแนนถึง 5 
คะแนน ความเป็นธรรมศาสตร์พิจารณาแลว้เหมือนจะวดัผลไดง่้าย แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้วดัผลได้
ยากมาก ส่วนกรณีอ่ืนก็เช่นเดียวกนั เร่ืองทกัษะการส่ือสาร เช่น เม่ือเห็นผูใ้ชบ้ริการตอ้งสบตาผูส้นทนาก่อนและ
รับฟังดว้ยตั้งใจ และสอบถามคู่สนทนา จนกวา่จะจบัประเด็นของการสนทนาได ้กรณีน้ีได ้1 คะแนน ส่วนระดบั 
5 คะแนน คือ ปรับปรุงการส่ือสารและระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ และสามารถใช้
ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่ตนเองนั้นเดิมเขา้ใจวา่ การก าหนดสมรรถนะจะแบ่งเป็น 70:30 แบ่งเป็น
ผลสัมฤทธ์ิ 70% อีก 30% คือ สมรรถนะ ยงัไม่ชดัเจนวา่ เกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ใชก้บัระบบแท่ง และเกณฑท่ี์ ก.บ.ม. 
อนุมติัในปี 2552 สอดคลอ้งกนัอยา่งไร  
        ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีตอบวา่ กรณีน้ีเป็นสมรรถนะหลกัท่ีไดรั้บอนุมติัจาก 
ก.บ.ม. ในปี 2552 โดยสมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สมรรถนะหลกั สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ 
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน ขณะน้ีไดรั้บการอนุมติัไปแลว้ 3 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลกัสมรรถนะใน
การเป็นมืออาชีพ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 10 ต าแหน่ง ในการประชุมคร้ังน้ีจะขออนุมติัสมรรถนะ
เพิ่มอีก 46 ต าแหน่ง ในส่วนท่ีประธานสภาขา้ราชการไดก้ล่าวคือ ระดบัของสมรรถนะในแต่ละระดบั เป็นตวั 
สมรรถนะเดียวกนัซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนั เพียงแต่ระดบัความยากง่ายจะแตกต่างกนั ระดบัแรกเป็นระดบัเร่ิมตน้  
ระดบัท่ีสองข้ึนไปจะเป็นระดบัท่ีเก่ียวกบัการน ามาใช ้ระดบัท่ีสามจะเป็นระดบัท่ีน ามาแนะน าหรือช้ีแนะได ้ 
ซ่ึงเป็นระดบัสมรรถนะท่ีก าหนดทางวชิาการ และระดบัท่ีส่ีจะเป็นระดบัท่ีสูงข้ึน เป็นการปรับปรุง แกไ้ข  
และระดบัท่ีหา้จะเป็นระดบัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ร ซ่ึงความยากง่ายในแต่ละระดบัจะปรับสูงข้ึน 
เร่ือย ๆ ในช่ือของพฤติกรรมคงจะคลา้ยกนั แต่ความยากง่ายท่ีท าไดจ้ะพิจารณาจากส่วนนั้น  
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ก่อนน าสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะเสนอ ก.บ.ม. ทุกคร้ังไดมี้การท าประชาพิจารณ์สมรรถนะหลกั ส าหรับ
สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ไดใ้หผู้อ้  านวยการกอง เลขานุการคณะ ส านกั/สถาบนั และหวัหนา้งาน มาร่วม
กนัพิจารณาก่อนเสนอ ก.บ.ม. ซ่ึงสมรรถนะต าแหน่งงาน 46 ต าแหน่งในคร้ังน้ีไดจ้ากการท า Wordshop จากผู ้
ด ารงต าแหน่งเหล่านั้นและน ากลบัมาใหผู้ท่ี้อยูใ่นต าแหน่งนั้นพิจารณาดว้ย  

5. นางสาวจารุณี  มุมบา้นเซ่า สอบถามวา่ หากพิจารณาจากเอกสารประกอบการประชุม  
จะเห็นวา่ ในช่องหมายเหตุของแต่ละต าแหน่งจะพบต าแหน่งท่ีมีหมายเหตุวา่ สมรรถนะท่ีตอ้งการสูงสุดถึง
ระดบั 3 เช่น ต าแหน่งช่างเขียนแบบ แต่เม่ือมาพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุมเขียนสมรรถนะของช่าง
เขียนแบบสูงถึงระดบั 5 หมายความวา่ หากช่างเขียนแบบตอ้งการสมรรถนะสูงสุดเพียงระดบั 3 เม่ือท าไดถึ้ง
ระดบั 3 ก็จะผา่น แต่ในต าแหน่งอ่ืน ๆ ไม่มีการก าหนดหมายเหตุ ซ่ึงทุกต าแหน่งตอ้งท าใหไ้ดถึ้งระดบั 5 
ทั้งหมด จะมีเพียง 2-3 ต าแหน่งท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมเท่านั้นใช่หรือไม่  
      ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีตอบวา่ ในการก าหนดสมรรถนะจะพิจารณาจากระบบแท่ง
เป็นหลกัในการท าคร้ังน้ี ในขณะน้ีมีแท่งทั้งหมด 4 แท่ง แท่งแรกคือ ต าแหน่งทางวชิาการ แท่งท่ีสองคือ 
ต าแหน่งวชิาชีพเฉพาะ แท่งท่ีสามคือ ต าแหน่งเช่ียวชาญเฉพาะ แท่งท่ีส่ีคือ ต าแหน่งทัว่ไป แท่งทัว่ไปคือ ผูท่ี้ไม่
จบปริญญา แท่งเช่ียวชาญเฉพาะคือ ผูท่ี้จบปริญญา และแท่งวชิาชีพ คือ ต าแหน่งทางวิชาชีพทั้งหลาย และแท่ง
วชิาการ คือ สายวชิาการ การเขียนสมรรถนะในบางต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์ ต าแหน่งท่ี 17  
ใหช่ื้อสมรรถนะวา่ ความเป็นนกัวทิยาศาสตร์ ในการก าหนดสมรรถนะท่ีเรียงตามระดบั 1 – ระดบั 5 พิจารณา
จากมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งวา่ เม่ือไปถึงระดบัเช่ียวชาญ ช านาญการ จะก าหนดในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งไวอ้ยา่งไร ตอ้งท าวิจยั หรือท าเร่ืองใด เพราะฉะนั้นจะก าหนดต าแหน่งของนกัวชิาการ นกัวทิยาศาสตร์ 
ซ่ึงอยูใ่นสายวชิาชีพเฉพาะถึง 5 ระดบัท่ีจะท าได ้กรณีต าแหน่งท่ีระบุวา่ ผูป้ฏิบติัวทิยาศาสตร์ ต าแหน่งท่ี 32 
ต าแหน่งน้ีปฏิบติังานในระดบัตน้คือ ระดบั 1- ระดบั 3 คลา้ยกบันกัวทิยาศาสตร์ ซ่ึงพิจารณาแลว้วา่ สามารถท า
สมรรถนะน้ีได ้จึงใชช่ื้อสมรรถนะเดียวกนั คือ ความเป็นนกัวทิยาศาสตร์ แต่ก าหนดสมรรถนะท่ีมหาวทิยาลยั
ตอ้งการไวเ้พียงระดบั 3 ไม่ตอ้งเขียนสมรรถนะใหม่ โดยใชส้มรรถเดิมคือ ความเป็นนกัวทิยาศาสตร์ แต่ก าหนด
ระดบัไวท่ี้ระดบั 3 เท่านั้น แต่นกัวทิยาศาสตร์ในต าแหน่งท่ี 17 ตอ้งถึงระดบั 5 ซ่ึงจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั ใน
ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานวทิยาศาสตร์ และมีต าแหน่งท่ียงัไม่จบปริญญาท่ีอยูใ่นแทง่ทัว่ไปจะใชว้ธีิน้ีเช่นเดียวกนั 

6. นางกนกรดา  ศรวารี สอบถามวา่ สมรรถนะหลกัท่ีพึงประสงคข์อง มธ. ท่ีประกาศไวใ้น 
เวบ็ไซตข์องกองการเจา้หนา้ท่ีจ านวน 10 อตัรา เป็นขอ้มูลท่ีทุกหน่วยงานจ าเป็นตอ้งน าไปใชเ้ป็นขอ้ก าหนด
พื้นฐานของแต่ละหน่วยงานหรือไม่ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลเก่าและไม่มีขอ้มูลเดิมท่ีเขา้ใจได ้เพราะปรากฏอยูใ่น
เวบ็ไซตข์องกองการเจา้หนา้ท่ีวา่ 10 ต าแหน่งน้ีมีสมรรถนะหลกัท่ีพึงประสงคคื์อ (1) สมรรถนะหลกั (2) 
สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ (3) สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน ซ่ึงแต่ละสมรรถนะระบุขอ้ก าหนดของแต่ละ
บุคคลไวแ้ลว้ เช่น ผูป้ฏิบติัการระดบัตน้ตอ้งมีความเป็นธรรมศาสตร์ ระดบั 1 ระดบักลางตอ้งมีความเป็น 
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ธรรมศาสตร์ระดบั 2 ช านาญการตอ้งความเป็นธรรมศาสตร์ระดบั 4 ระดบัอ านวยการระดบัตน้ ตอ้งมีความเป็น
ธรรมศาสตร์ ระดบั 3 ระดบัอ านวยการกลางตอ้งมีความเป็นธรรมศาสตร์ในระดบั 4 หรือระดบั 5 ข้ึนอยูก่บัวา่ 
เป็นระดบัอ านวยการกลุ่มแรก หรือกลุ่มส านกังานอธิการบดี คือ ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี กรณีน้ีเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีตอ้งไปก าหนดเป็นสมรรถนะของทุกหน่วยงานใช่หรือไม่ เน่ืองจากคณะทนัตแพทยศาสตร์จะมี
การจดัสัมมนาและจะน าเร่ืองน้ีไปประกาศใชส้ าหรับ 10 ต าแหน่งแรกท่ี ก.บ.ม. อนุมติัแลว้ 
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าววา่ ทางกองการเจา้หนา้ท่ีไดล้งไวใ้นเวบ็ไซต ์
หรือท่ีมีหนงัสือแจง้ไปยงัผูบ้ริหารหน่วยงานต่าง ๆ กรณีน้ีสืบเน่ืองมาจากท่ีไดแ้จง้ใน ก.บ.ม. แลว้วา่ เร่ือง
พจิารณาประเมินผลการปฏิบติัราชการเพื่อเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2554 ใชเ้ฉพาะวนัท่ี  
1 เมษายน 2554 เม่ือถึงรอบวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 รูปแบบจะเปล่ียนไปและตอ้งมีการน าเร่ืองอ่ืน ๆ เขา้มา กรณีท่ีมี
หนงัสือแจง้ไปและไดล้งไวใ้นเวบ็ไซตก์องการเจา้หนา้ท่ีนั้น เพื่อใหถู้กตอ้งและครบถว้นในเง่ือนไขของเวลา  
คือ หากจะมีการประเมินเพื่อเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ควรจะแจง้ใหท้ราบตั้งแต่เดือนเมษายน 
2554 จึงเป็นเหตุท่ีน าเร่ืองดงักล่าวไปลงในเวบ็ไซตก์องการเจา้หนา้ท่ี เร่ืองท่ีสอง เม่ือปี 2552 กรณี 10 สมรรถนะ
ท่ีผา่นความเห็นชอบของ ก.บ.ม. นั้น ตอ้งน าเขา้มาใชด้ว้ย แต่ในระเบียบวาระท่ี 3.3.3 จะกล่าวถึงแนวทางและ
บทบาทของหน่วยงานและกรรมการประจ าคณะ ส านกั สถาบนั จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งในส่วนนั้นมากนอ้ยเพียงใด 
เร่ืองการน าไปใชข้อใหห้ารือกนัในระเบียบวาระท่ี 3.3.3 ขณะน้ีขอใหห้ารือเฉพาะระเบียบวาระน้ีท่ีเสนอขอ
อนุมติั เช่น กรณีของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการไม่ไดเ้ป็นผูท้  า แต่มีการจดั 
Workshop และเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละต าแหน่งงานมาร่วมกนัท า บางกลุ่มใชเ้วลา 3-4 วนั จึงจะเสร็จ ไม่ได้
เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการฯ คิดข้ึนมาเอง ฉะนั้นในประเด็นเร่ืองการมีส่วนร่วมและความรับรู้อาจจะไม่กวา้งขวาง
ทัว่ถึงก็จริง แต่ขอยนืยนัวา่ มีบุคลากร มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งแต่ละต าแหน่งงานเขา้มามีส่วนร่วมตามสมควร 
  มตทิี่ประชมุ 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติใหน้ าเร่ืองน้ีไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  
3.3.3 เรื่อง  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอเรื่องแนวทางการก าหนด 

   องค์ประกอบ สัดส่วนและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน 

   เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ถลงวา่ สืบเน่ืองจากการท่ี ก.พ.อ. ไดก้ าหนด 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตามประกาศ 
ก.พ.อ. ซ่ึงประกาศ ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553 โดยไดก้ าหนดใหส้ภามหาวทิยาลยัก าหนดองคป์ระกอบในการ
ประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองคป์ระกอบ ดงันั้นเพื่อใหก้ารก าหนดแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการเพื่อเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 มีความชดัเจนและสามารถประกาศแจง้บุคลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ ไดท้ราบและถือปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2554 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2554 ไดม้อบอ านาจให ้ก.บ.ม. เป็นผูพ้ิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลใน 
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ส่วนขา้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั ในกรณีท่ี สกอ. หรือ ก.พ.อ. ก าหนดใหพ้น้อ านาจของสภา
มหาวทิยาลยั ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งขอเสนอแนวทางการก าหนดองคป์ระกอบการประเมินและสัดส่วน
ในการประเมินผลการปฏิบติัราชการและแบบการประเมิน ดงัน้ี  
  1. องคป์ระกอบการประเมินฯ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  
   1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน (เกณฑเ์ดิมของหน่วยงาน) โดยพิจารณาจากความส าเร็จของ
งาน ไดแ้ก่ คุณภาพของงาน ปริมาณผลงาน  
   1.2 สมรรถนะ (พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ) โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง สมรรถนะบริหาร (สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ระดบับริหาร)  
   1.3 องคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลการลา การมาสาย พฤติกรรมการมาท างาน  
การรักษาวนิยัและการปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ ตลอดจนความสามารถ และความอุตสาหะใน
การปฏิบติังาน  
  2. ก าหนดสัดส่วนการประเมินฯ ดงัน้ี 
   2.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน ร้อยละ 70  
   2.2 สมรรถนะ ร้อยละ 20  
   2.3 องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ร้อยละ 10  
  ตวัเลขเป็นตวัเลขท่ีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยเ์สนอเป็นแนวทางเพื่อพิจารณา เพราะเห็นวา่ 
เป็นช่วงเปล่ียนผา่น ยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้น ้าหนกักบัสมรรถนะมากจนเกินไป ซ่ึงกรณีน้ีมีการก าหนด
สมรรถนะไวท่ี้ 20% ผลสัมฤทธ์ิของงานหรือเกณฑ์เดิมท่ีใชป้ระเมินโดยหน่วยงานและคณะ เป็น 70% 
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น เร่ือง การขาดงาน การสาย การลาป่วย 10% กรณีน้ีสามารถหารือกนัไดว้า่ ตอ้งการปรับ
ใหเ้ป็นอยา่งไร เพราะเป็นแนวทางท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
  3. แนวทางและการก าหนดสัดส่วนสมรรถนะ (ร้อยละ 20)  
  ก.พ.อ. ก าหนดแนวทางการก าหนดสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทกัษะจ าเป็นในการ
ปฏิบติังานส าหรับต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ตามหนงัสือของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ท่ี ศธ. 0509 (2)/ว 2  ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เพื่อใหส้ภามหาวทิยาลยัด าเนินการก าหนด
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่งและระดบัของต าแหน่ง ดงันั้นเพื่อให้เป็นไป 
ตามแนวทางของ ก.พ.อ. ดงักล่าว จึงก าหนดแนวทางและสัดส่วน ดงัน้ี 
   3.1 กลุ่มต าแหน่งบริหาร ไดแ้ก่ ต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
ผูอ้  านวยการกอง/เลขานุการคณะ/ส านกั/สถาบนั และหวัหนา้งาน ก าหนดใหป้ระเมินฯ จากสมรรถนะ 3 รายการ 
คือ  
    -  สมรรถนะหลกั 6% 
    - สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 6%  
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    - สมรรถนะบริหาร 8%  
หรือตามหน่วยงานเห็นสมควรโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
   3.2 กลุ่มต าแหน่งระดบัประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และประเภททัว่ไป 
ก าหนดใหป้ระเมินฯ จากสมรรถนะ 2 รายการ คือ  
    -  สมรรถนะหลกั 6%  
    -  สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 14%      
หรือตามท่ีหน่วยงานงานเห็นสมควร โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
  ทั้งน้ี การก าหนดระดบัของสมรรถนะในแต่ละกลุ่มต าแหน่ง เห็นควรมอบใหค้ณะกรรมการ
ก าหนดสมรรถนะมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไปด าเนินการต่อ และเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาต่อไป 
   3.3 กลุ่มต าแหน่งวชิาการ  
   กรณีน้ีข้ึนอยูก่บัหน่วยงานก าหนด แต่แนวทางท่ีไดเ้ตรียมไวคื้อ เหมือนกบักรณีของ
กลุ่มท่ีสอง คือ ก าหนดไวท่ี้ 6% และ 14% หากหน่วยงานจะใชต้ามน้ีก็สามารถท าได ้แต่ขอใหเ้ป็นลกัษณะ
เดียวกนั เพราะบดัน้ี ก.บ.ม. รับมอบอ านาจมาจากสภามหาวทิยาลยั ซ่ึงตามประกาศ ก.พ.อ. แจง้วา่ กรณีน้ีเป็น
อ านาจของสภามหาวทิยาลยั เม่ือสภามหาวทิยาลยัมอบอ านาจมาแลว้ จึงตอ้งท าความตกลงกนัในประเด็นน้ีวา่ 
จะใหมี้สัดส่วนเท่าใด 
  4. แบบการประเมินฯ  
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ห็นควรใหใ้ชแ้บบประเมินฯ ของ สกอ. เป็นแบบกลาง แต่หาก
หน่วยงานใดเห็นสมควรก าหนดเพิ่มเติมก็ใหก้ระท าไดโ้ดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน  
  ส าหรับการเล่ือนเงินเดือนของพนกังานมหาวทิยาลยันั้น หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการ
เล่ือนเงินเดือนในส่วนของขา้ราชการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะน ามาใชด้ าเนินการ
เก่ียวกบัการเล่ือนค่าจา้งของพนกังานมหาวทิยาลยัเพื่อประกาศใชใ้หท้นัในการเล่ือนค่าจา้ง ณ วนัท่ี 1 เมษายน 
2555 ต่อไป เพราะในท่ีสุดแลว้ระบบบญัชีเงินเดือนของพนกังานมหาวทิยาลยั ก็ตอ้งเขา้สู่ระบบแท่งเช่นเดียวกนั 
ในเม่ือระบบบญัชีเป็นระบบแท่งเหมือนกนัก็ตอ้งประเมินในลกัษณะท่ีคลา้ย ๆ กนั ฉะนั้นกรณีของพนกังาน
มหาวทิยาลยัก็รอวา่ เม่ือด าเนินการในส่วนของขา้ราชการเสร็จส้ินแลว้ ก็จะขอเวลาระยะหน่ึงเพื่อไปปรับแก ้
โดยหวงัวา่จะประกาศทนัในเดือนตุลาคม 2554 เพื่อใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติัราชการเพื่อพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนของพนกังานมหาวิทยาลยั ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555 ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของอธิการบดีท่ีตอ้งการเห็น
พนกังานมหาวทิยาลยัเล่ือนเงินเดือนปีละ 2 คร้ังเหมือนกนั ปัจจุบนัพนกังานมหาวทิยาลยัมีการประเมินปีละสอง
คร้ัง แต่มีการเล่ือนเงินเดือนเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงบางคนอาจจะเห็นวา่ดีแลว้ หรือบางคนอาจจะเห็นวา่ ไม่เป็นธรรม 
แต่อธิการบดีมีนโยบายมอบใหฝ่้ายบริหารทรัพยากรมนุษยว์า่ ตอ้งการเห็นพนกังานมหาวทิยาลยัเล่ือนเงินเดือน
ปีละสองคร้ัง หากจะท าใหท้นัเพื่อใชใ้นการเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2555 หมายความวา่ ตอ้งแจง้ให้ 
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ทราบล่วงหนา้ 6 เดือน ซ่ึงฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งเร่งท าเกณฑ์ต่าง ๆ กติกาต่าง ๆ ใหมี้ความชดัเจนและ
แจง้หน่วยงานเพื่อประชาสัมพนัธ์ใหก้บัพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ และสายสนบัสนุนวชิาการ ไดรั้บ
ทราบอยา่งล่าชา้ท่ีสุดภายในเดือนตุลาคม 2554 เช่นเดียวกบัท่ีเสนอขออนุมติัในกรณีน้ี อยา่งล่าชา้ท่ีสุดคือ 
ภายในเดือนเมษายน 2554 ตอ้งการใหมี้ความชดัเจนก่อน ขา้ราชการเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554  
จะไดมี้การถกเถียงวา่ สามารถใชเ้กณฑห์รือกติกาใหม่ไดห้รือไม่ หากประกาศในขณะน้ีคงไม่มีปัญหา  
เพราะเป็นเกณฑท่ี์ใหเ้วลาทราบล่วงหนา้ครบตามก าหนดรอบผลงานปฏิบติัราชการท่ีพึงไดรั้บการประเมิน       

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 
  1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์สอบถามวา่ ในกลุ่มนกัวชิาการท่ีเป็นผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยั
ก าหนดน ้าหนกัอยา่งไร หรือใหค้ณะก าหนดเอง เช่น อาจารยท่ี์เป็นคณบดี รองคณบดี หวัหนา้ภาควชิา ประเด็นท่ี
สอง เร่ืองในแต่ละต าแหน่งบางคร้ังมีคุณวุฒิท่ีแตกต่างกนั เช่น ต าแหน่งอาจารย ์จะมีอาจารยท์ั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอก หากพิจารณาในค าอธิบายสมรรถนะ 5 ระดบั ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่ ไม่สามารถแยกระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกได ้แต่การท่ีจะใชแ้บบสมรรถนะตวัเดียวกนัไปวดัผูท่ี้ด ารงต าแหน่งท่ีวฒิุแตกต่างกนั 
น่าจะไม่เหมาะสม เช่น อาจจะมีความคาดหวงัวา่ อาจารยว์ฒิุปริญญาโทจะไดค้ะแนนเต็มตอ้งท าใหไ้ดร้ะดบั 5 
ซ่ึงอาจจะไม่ใช่เช่นนั้น ในส่วนน้ีมหาวทิยาลยัจะมีแนวทางอยา่งไรบา้ง และไม่ใช่ต าแหน่งอาจารยเ์พียงต าแหน่ง
เดียว อาจจะมีต าแหน่งอ่ืนดว้ยท่ีมีผูด้  ารงต าแหน่งท่ีวุฒิแตกต่างกนั หรือประสบการณ์แตกต่างกนั เพราะฉะนั้น
เพดานของระดบั 1-5 มหาวทิยาลยัจะแยกหรือไม่ หรือใชม้าตรวดัตวัเดียวกนัส าหรับวดับุคลากรทุกคน 
โดยเฉพาะผูท่ี้มีวุฒิต ่าหรือเพิ่งเขา้ท างาน ในเม่ือมาตรวดัเป็นเช่นน้ีก็ตอ้งวดัผลไปตามน้ี คณะไม่สามารถไป
ก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนได ้และจะท าใหค้นเสียเปรียบมาก เพราะไม่สามารถท าได ้และจะท าไม่ไดเ้ลยหากไม่ไดไ้ป
ศึกษาต่อหรือมีประสบการณ์มากกวา่เดิม คงตอ้งเป็นแนวทางส าคญัวา่จะท าอยา่งไร ในประเด็นท่ีสาม เน่ืองจาก
สมรรถนะน้ีเป็นสมรรถนะท่ีทดลองใช ้และการใหส้มรรถนะไต่ระดบัจาก 1- 5 เม่ือเป็นเช่นนั้นหากพบวา่ ใน
ระดบั 1 ขาดไปหน่ึงขอ้ก็ไม่สามารถข้ึนมาระดบั 2 ได ้เห็นวา่ ส่ิงท่ีพฒันาอาจจะยงัไม่สมบูรณ์ เป็นไปไดห้รือไม่
ในการประเมินสมรรถนะคร้ังแรกใหป้ระเมินเป็นราย Item แทนท่ีจะประเมินเป็นระดบั เพื่อใหท้ราบอยา่งนอ้ย
ในแต่ละพฤติกรรมจะพิจารณาไดง่้ายกวา่ หากบางคนไปเสียคะแนนหรือบางเร่ืองประเมินพฤติกรรมไดย้าก 
เพราะตอ้งไปพิจารณาพฤติกรรมอยา่งชดัเจนและมีไม่ครบ เช่น คุณสมบติัหน่ึงก าหนดไว ้5 ขอ้ แต่มีเพียง 4 ขอ้ 
ซ่ึงไม่สามารถประเมินในระดบั 2 ได ้จะท าใหเ้ป็นปัญหาอีกเพราะบางคนอาจจะมีบางพฤติกรรมอยูท่ี่ระดบั 4 จึง
ควรประเมินเป็นราย Item ในคร้ังแรกท่ีจะประเมินสมรรถนะ 
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยก์ล่าววา่ เร่ืองการประเมินสมรรถนะของอาจารย์
ก าหนดเสร็จเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ปี 2552 คงเปล่ียนแปลงไดย้าก เวน้แต่จะมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่ ตอ้งการขอ 
กลบัไปพิจารณาใหม่อีกคร้ัง ประเด็นแรกท่ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์สอบถาม ตอ้งเป็นไปตามต าแหน่งท่ี 
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ปรากฏตามแท่ง คือ เป็นไปตามต าแหน่งความเป็นอาจารย ์สายวชิาการ มีต าแหน่งบริหารหรือไม่ ประเด็นท่ีสอง 
ปริญญาหรือวุฒิคงไม่มีผล เพราะปริญญาหรือวฒิุไม่ไดป้รากฏอยูใ่นแท่ง กรณีท่ีปรากฏอยูใ่นแท่งคือ  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามนั้น ประเด็นท่ีสาม เป็นท่ีทราบวา่ การเร่ิม
ใชแ้รก ๆ คงไม่สมบูรณ์ จึงไดเ้สนอวา่ ขอใหมี้น ้าหนกั 20% ส่วนท่ีเป็นผลสัมฤทธ์ิหลกัท่ีคณะเคยท ามาเป็น
เวลานาน บางคณะท ามา 30-40 ปี มีประสบการในการประเมินผลการปฏิบติัราชการเป็นอยา่งดี กรณีน้ีไดข้อไว ้
70% เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีคณะมีความเช่ียวชาญ มีการเปล่ียนแปลงเกณฑก์ารพิจารณา ปรับปรุงใหมี้มาตรฐาน
ส าหรับลกัษณะงานเฉพาะของแต่ละคณะ ไม่วา่จะเป็นสายวทิยาศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ หรือสายมนุษยศาสตร์ 
น่าจะมีความเหมาะสมและสามารถใชว้ดัผลไดดี้แลว้ กรณีน้ีจึงขอไวท่ี้ 70% อยา่งไรก็ตามหากเห็นวา่ จะ
ประเมินรวมเป็นระดบัไม่ได ้ขอประเมินเป็น Item หากเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
หรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานก็สามารถก าหนดเพิ่มเติมได ้ 
      ประธานกล่าววา่ ประเด็นสุดทา้ยอาจจะเกิดความลกัลัน่ได ้หากไม่ยดึถือแนวทางเดียวกนัทั้ง
มหาวทิยาลยัจะใชก้รณีตามท่ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวไดห้รือไม่วา่ ปีแรกขอใชเ้ป็นราย Item ไปก่อน  
      ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีกล่าววา่ ในเร่ืองสมรรถนะเป็นสมรรถนะตามต าแหน่ง 
กรณีอาจารยพ์ิจารณามาตรฐานก าหนดต าแหน่งเช่นเดียวกบัการเป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์เพราะฉะนั้นจะเหมือนกบัต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีจะเร่ิมจากปฏิบติัการ เป็นช านาญการ และช านาญการ
พิเศษข้ึนไปเป็นล าดบัชั้น เห็นวา่ในการน าสมรรถนะมาใช ้ไม่ไดร้ะบุวา่ สมรรถนะเหล่าน้ีสมบูรณ์แลว้ ตอ้งมี
การแกไ้ขปรับปรุง แต่การแกไ้ขปรับปรุงกระท าไดต่้อเม่ือมีการน าไปใชแ้ลว้ เม่ือใชแ้ลว้มีปัญหาในส่วนใดก็
ตอ้งน ากลบัมาแกไ้ข ซ่ึงตอ้งมีในกระบวนการต่อไป ในส่วนของการประเมินสมรรถนะเห็นวา่ในระยะแรกคง
เป็นเร่ืองล าบากตามท่ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าว บางคนมี 4 พฤติกรรม แต่มี 2 พฤติกรรมเท่านั้นท่ี
สามารถมองเห็น แต่สามารถมองเห็นพฤติกรรมท่ีอยูใ่นระดบั 4 ตอ้งการใหใ้นระยะแรกของการใช ้เม่ือมีการ
ประเมินสมรรถนะ ผูบ้งัคบับญัชาประเมินได ้50% ของแต่ละระดบัก็ถือวา่ผา่น  
  2. ผูรั้กษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไปกล่าววา่ ประเด็นแรกมีความเห็นคลา้ย
กบัผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี แต่ขอเพิ่มจาก 50% เป็น 80% ในแต่ละระดบั เพราะแต่ละระดบัมีอยู ่4-5 
ขอ้ ตวัเลขน้ีอาจจะหารือกนัไดว้า่ จะก าหนดท่ี 50% หรือ 80% เพราะอาจจะไม่ครบทุกขอ้ เน่ืองจากเป็นเกณฑท่ี์
เพิ่งท าคร้ังแรก เม่ือพิจารณา 5 ระดบั ระดบั 4 มีอยูส่องขอ้ เม่ือพิจารณาจากขอ้สองท่ีระบุวา่ สามารถเขียนต ารา
เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนได ้หมายความวา่ผูท่ี้จะผา่นระดบั 4 หากเป็นไปตามน้ีตอ้งมีต าราแลว้หรือเคยมี 
เพื่อท่ีจะผา่นระดบั 4 ซ่ึงกรณีน้ีคงไม่สามารถแกไ้ขไดเ้พราะผา่นการอนุมติัแลว้ แต่ต่อไปอาจจะมีการปรับปรุง
ใหเ้ทียบเท่ากบัการตีพิมพผ์ลงานในระดบันานาชาติ ท าให้สามารถเลือกไดว้า่ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นต าราอยา่งเดียว 
เพราะฉะนั้นในเกณฑท่ี์ 4 หากเห็นวา่ 80% สมมติวา่มีสองขอ้ หากผา่นหน่ึงขอ้ก็อาจจะผา่นเกณฑท่ี์ 4  
  3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ ในส านกังาน ก.พ. หรือในหน่วยงานอ่ืนคงไม่มีผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งหน่ึงและตอ้งมาท างานอีกต าแหน่งหน่ึงเหมือนในมหาวทิยาลยั คือ ต าแหน่งเป็นนกัวชิาการ แต่ตอ้ง 
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ท างานดา้นบริหารดว้ย เพราะฉะนั้นน่าจะปรับใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงวา่ หากเป็นผูบ้ริหารและไม่
ประเมินดา้นการบริหารในการเล่ือนเงินเดือนแลว้จะท าไปเพื่อเหตุใด มีความเห็นวา่ส าหรับคนกลุ่มน้ีในเร่ือง
ของสมรรถนะหลกั (Core Competency) ไม่มีขอ้ขดัขอ้งใด แต่ในส่วนของผูบ้ริหารท่ีมาจากสายวชิาการท่ีแจง้วา่
ใหใ้ชเ้หมือนกลุ่มสอง คือ มีสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 14% ซ่ึงน่าจะแบ่งคร่ึงแลว้น ามาบวกกนั เพราะโดย
ธรรมชาติเป็นเช่นน้ีก็ควรจะเป็นเช่นน้ี เพื่อท่ีจะเห็นในภาพของการบริหาร แต่ผูใ้ดจะประเมินก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
จะใชว้ธีิประเมินอยา่งไรก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่ตอ้งเห็นคุณค่าของงานทั้งสองอยา่งท่ีท าอยู ่จะขอเสนอวา่ ในกลุ่ม
อาจารยท่ี์เป็นผูบ้ริหารใหป้ระเมินทั้งสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานและสมรรถนะในเชิงบริหาร  
  4. นางสาวจารุณี  มุมบา้นเซ่า กล่าววา่ ประเด็นในการไต่ระดบั อาจจะมีความซ ้ าซอ้นกนัในบาง
พฤติกรรม เช่น ต าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดบั 3 ในเร่ืองพฤติกรรมขอ้ 4 การเขียนรายงานในเร่ือง
ท่ีมีแนวทางไม่ยุง่ยาก เม่ือข้ึนระดบัท่ี 4 จะมีเร่ืองของการเขียนรายงานแนวทางเร่ืองใหม่ท่ีไม่ยุง่ยาก ควรจะ
พิจารณาในรายละเอียดของพฤติกรรมเพื่อให้ค  าอธิบายพฤติกรรมกระชบัข้ึนและไม่เยิน่เยอ้ มิฉะนั้นผูท่ี้อยูใ่น
ต าแหน่งต่าง ๆ จะเกิดความวิตกวา่ ตนเองตอ้งถูกประเมินโดยรวมทั้ง 5 ระดบั อาจจะถูกประเมินถึง 30 
พฤติกรรม ขอใหน้ ามารวมและท าใหช้ดัเจนหรือก าหนดพฤติกรรมใหก้ระชบัข้ึนและแบ่งใหเ้ห็นชดัเจนถึงการ
ไต่ระดบั  
      ประธานกล่าววา่ คงไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นทนัที เพราะผา่นการคิดมาค่อนขา้งมาก ตอ้งเขียน
โดยลงรายละเอียดเช่นน้ี แต่เม่ือใชไ้ประยะหน่ึงแลว้ขอปรับแก ้คงสามารถท าได ้แต่หากไปลดใหเ้หลือนอ้ยลง 
คงจะมีค าถามวา่เหลือนอ้ยลงแลว้จะวดัผลไดอ้ยา่งไร  
  5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าววา่ ขณะน้ีก าลงัหารือกนัในเร่ืองท่ี Subjective มาก จึงมีความ
เป็นสีเทามาก ตามท่ีรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้สนอเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระท่ี 
3.3.3 ท าใหช้ดัเจนข้ึนพอสมควร ประเด็นแรกท่ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวถึงผูบ้ริหารท่ีมาจากอาจารย ์
โดยขอ้เทจ็จริงแลว้มีอยูจ่ริงและมีทุกคณะ อยา่งไรก็ตามจะมีส่วนหน่ึงท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีก 10% ของ
สมรรถนะ ตามเอกสารประกอบการประชุมไดเ้สนอในเร่ือง การลา การสาย พฤติกรรมการท างานต่าง ๆ เห็นวา่
ในส่วนขององคป์ระกอบอ่ืน ๆ น่าจะเป็นส่วนท่ีคณะเป็นผูก้  าหนด เช่น หากเป็นสายอาจารย ์ส่วนของ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ อาจจะเป็นลกัษณะของการเพิ่มสมรรถนะของความเป็นอาจารยจ์าก 14% เพิ่มเป็น 20% ก็ได ้
ใหมี้ Flexible ในส่วนขององคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะไปเพิ่มเติม หรือหากเป็นผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารจะมาเป็นสมรรถนะ
ในส่วนของต าแหน่งดา้นบริหาร 10% ในส่วนขององคป์ระกอบอ่ืน ๆ ก็ได ้เห็นวา่กรณีน้ีจะท าใหค้ณะมีความ
คล่องตวัในการท่ีจะปรับใชก้บับุคคล ไม่ใช่ปรับใชก้บัคณะ ประเด็นท่ีสอง ความท่ีเป็นการไต่ระดบั ก็ยงัเห็นดว้ย
วา่ ตอ้งเป็นระดบั แต่ยงัเห็นดว้ยกบัผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีวา่ น ้าหนกัของแต่ละระดบัจะใชจ้  านวนขอ้
เท่าใด เพื่อให้ผา่นในแต่ละระดบั เห็นวา่ อาจจะแบ่งคร่ึงก็น่าจะไม่มีปัญหา หากเป็น 80% จะค่อนขา้งยาก อาจจะ
มีในระดบัน้ีคร่ึงหน่ึง แต่ไม่ใช่อีกคร่ึงหน่ึงจะหายไป แต่อาจจะไปอยูใ่นระดบั 4 หรือระดบั 5 ก็จะก าหนดเป็น
คร่ึงต่อคร่ึง แต่หากเป็น 80% จึงจะผา่นแลว้ท่ีเหลือ 20% ไปอยูใ่นระดบัอ่ืน เห็นวา่คงเป็นเร่ืองท่ียาก แต่ 
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ความส าคญัในกรณีน้ีคือ ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นผูป้ระเมินตอ้งไปท าความเขา้ใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่ สีเทาของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสีเทาของผูบ้งัคบับญัชาจะอยูต่รงจุดใด ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะเห็นวา่การท่ีจะเขียน
พฤติกรรมลงไปทั้งหมดยิง่จะเป็นปัญหามากข้ึน เพราะฉะนั้นการตกลงระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาน่าจะเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากกวา่ และผูบ้งัคบับญัชาถือวา่เป็นการพบปะพดูคุย หรือมีการ
ใหค้  าแนะน าไปดว้ยในส่วนนั้น  
  6. ประธานสภาขา้ราชการกล่าววา่ กรณีหวัหนา้งานมีการใหค้ะแนนอยา่งไร เช่น ความเป็น
ธรรมศาสตร์ขอ้ 2 กลา้แสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมา และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น
โดยไม่ค  านึงถึงสถานภาพของบุคคลและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ตามวฒันธรรมของขา้ราชการมีบุคคลใดท่ีกลา้
แสดงความคิดเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาอยา่งตรงไปตรงมา จะมีการใหค้ะแนนอยา่งไร และจะไต่ระดบัอยา่งไร 
หากไม่มีการใหค้ะแนนก็ไต่ระดบัไม่ได ้เห็นวา่คะแนนน้ีอาจจะไดใ้นทางตรงขา้มก็ได ้หากประเมินไดอ้ยา่ง
จริงจงัก็เห็นดว้ย เพราะจะมีผูท่ี้มีความเป็นธรรมศาสตร์มากข้ึน เพราะไม่กลวัอ านาจใดนอกจากความถูกตอ้ง 
ประเด็นท่ีสอง เกณฑก์ารให้คะแนน บางคนมีอยูใ่นระดบั 1 บางคนมีอยูใ่นระดบั 4 บางคนอาจจะอยูร่ะดบั 2 ซ่ึง
ไม่ทราบวา่อยูใ่นระดบัใด เพราะไม่ชดัเจน หากเป็นเช่นนั้นน าคะแนนมารวมและใหถื้อวา่ผา่นเกณฑไ์ดห้รือไม่ 
ตนเองไม่สนใจเร่ืองการท าคะแนน แต่สนใจวา่ จะถูกสอบถามวา่น าเกณฑใ์ดมาวดัผลและบุคคลใดเป็นผูใ้ห้
คะแนน หากกรรมการสภาขา้ราชการสอบถามและตนเองตอบค าถามไม่ไดก้็ไม่เป็นผลดี เพราะไม่ทราบวา่ คิด
อยา่งไร เพราะฉะนั้นจึงตอ้งการขอเสนออธิการบดีวา่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก 
ขอรับฟังความคิดเห็นในสภาขา้ราชการก่อนไดห้รือไม่ และน าความเห็นนั้นมาเสนออธิการบดีในการประชุม
คร้ังต่อไป และมติท่ีประชุม ก.บ.ม. คร้ังท่ี 8/2552 ก็ยงัไม่ไดเ้ห็น จึงตอ้งการท าความเขา้ใจและส่ือสารกบั
บุคลากรภายในมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะขา้ราชการ สายสนบัสนุนวชิาการ ใหมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั เพื่อท่ีจะให้
เกิดทศันคติดา้นบวกต่อมหาวทิยาลยัมากข้ึน  
  7. นางกนกรดา  ศรวารี สอบถามวา่ สมรรถนะในแต่ละบุคคลของท่ีมีอยูต่อ้งมีสมรรถนะ 3 ตวั
ท่ีตอ้งท าใช่หรือไม่ ระดบัปฏิบติัการจะมีสองตวัคือ สมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน บวกกบั
สมรรถนะพิเศษท่ีมีอยูเ่พิ่มเติมจากท่ีเป็นภาคผนวก จ และระดบัอ านวยการท่ีจะตอ้งท าคือ สมรรถนะหลกั 
สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน บวกกบัสมรรถนะพิเศษ กรณีน้ีใช่หรือไม่ท่ี
จะคิดเป็น 20% นั้น  
      ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีกล่าววา่ สมรรถนะพิเศษเป็นสมรรถนะท่ีเพิ่มเติมเท่านั้น 
ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หากเห็นวา่ต าแหน่งงานนั้นมีเร่ืองการบริการท่ีดีท่ี
ตอ้งเพิ่มเติมเขา้ไป ก็สามารถเลือกมาใส่ แต่หากไม่มีก็ไม่จ  าเป็น เพราะฉะนั้นในต าแหน่งปฏิบติัการปกติจะมี 
สมรรถนะหลกักบัสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน ส าหรับผูบ้ริหารเท่านั้นท่ีจะมีสมรรถนะหลกั สมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งงาน และสมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ ซ่ึงเห็นดว้ยกบัคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์วา่ ผูท่ี้เป็น
อาจารยแ์ละมาท าหนา้ท่ีบริหารตอ้งมี 3 สมรรถนะเช่นเดียวกนั และตอ้งประเมิน 3 สมรรถนะอยูใ่น 20%  



- 21 - 
 

  8. นางกนกรดา  ศรวารี สอบถามวา่ ในกรณีท่ีเป็นผูบ้ริหารแต่สมรรถนะท่ีประกาศอยูใ่น
เวบ็ไซตข์องกองการเจา้หนา้ท่ีเป็นสมรรถนะระดบับุคคล บุคคลระดบับงัคบับญัชาตอ้งมีสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะประจ าต าแหน่งงานและสมรรถนะในการเป็นมืออาชีพ และพิจารณาต่อไปวา่ ระดบับงัคบับญัชา
หมายถึง ระดบัอ านวยการตน้ และระดบักลาง ระดบัอ านวยการระดบัตน้คือ ต าแหน่งหวัหนา้งาน ระดบั
อ านวยการระดบักลางแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีเป็นเลขานุการส านกั/สถาบนั หรือผูอ้  านวยการกอง กลุ่มท่ี
สองคือ ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี หากเป็นเช่นนั้น สมรรถนะในการเป็นมืออาชีพคือ ระดบัอ านวยการ
ระดบัตน้ท่ีเป็นหวัหนา้งาน อยูใ่นส่วนน้ีดว้ยหรือไม่   
  9. ประธานกล่าววา่ เป็นเช่นนั้น มีประเด็นท่ียงัถกเถียงกนัอยู ่ประเด็นแรกอาจารยท่ี์เป็น
ผูบ้ริหารมีขอ้เสนอ 2 แบบ ซ่ึงมีความเห็นตรงกนัวา่ ควรจะประเมินผูบ้ริหารท่ีเป็นอาจารยพ์ิเศษแตกต่างไปจาก
กรณีอาจารยท์ัว่ไป แต่วธีิการแตกต่างกนั คณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอวา่ องคป์ระกอบอ่ืน ๆ 10% ใหร้วมเร่ือง
ผูบ้ริหารดว้ย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เสนอวา่ ควรอยูใ่น 20% ของสมรรถนะนั้น พิจารณาแลว้ ขอใชก้ลุ่ม
เดียวกบั 3.1 กลุ่มต าแหน่งบริหาร คือ แบ่งเป็นสมรรถนะหลกั 6% สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 6% และสมรรถนะ
บริหาร 8% สรุปวา่จะใชแ้บบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เสนอหรือไม่วา่ มีการประเมินสมรรถนะเฉพาะ
ผูบ้ริหารต่างหาก ส่วนองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บัแต่ละกรณี  
  10. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ เห็นดว้ยกบั 3.1 กลุ่มต าแหน่งบริหาร คือ สมรรถนะ
หลกั Core Competency ทุกคนตอ้งประเมินอยูแ่ลว้ สมรรถนะประจ าต าแหน่งงานคือ ในฐานะท่ีเป็นอาจารย ์
สมรรถนะบริหารคือ ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหาร แต่เร่ืองน ้าหนกัเห็นวา่ ใหคิ้ดตามน ้าหนกัของงานท่ีท าวา่ บุคคลใด
ท าเร่ืองใดมาก ก็ใหใ้นส่วนนั้นมาก แต่หากจะใหง่้ายคือ ใหเ้ป็น 7:7% เท่ากนั เพราะในเร่ืองการบริหาร สมมติ
เป็นอธิการบดีก็ควรใหไ้ป 20% เพราะมีการสอนอยูด่ว้ย แต่เม่ือเทียบกบัหวัหนา้ภาควชิา ซ่ึงแตกต่างกนัในเร่ือง
การบริหาร น ้าหนกัควรจะแตกต่างกนั แต่เม่ือไม่สามารถหาความแตกต่างไดก้็ใหเ้ท่ากนัส าหรับความเป็น
อาจารยแ์ละความเป็นผูบ้ริหาร 
        ประธานกล่าววา่ กรณีน้ีสามารถท าได ้
  11. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าววา่ ในส่วนของน ้าหนกั ส่วนหน่ึงเห็นดว้ยกบัคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์วา่ แต่ละคนรับภาระการบริหารไม่เท่ากนั เพราะฉะนั้นควรจะใหค้่าน ้าหนกัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
ส่วนน้ีเห็นวา่ในส่วนของการขาด การลา การสาย ถูกก าหนดโดยระเบียบอ่ืน ซ่ึงหากลาเกิน 23 วนั ก็ไม่ไดข้ึ้น
เงินเดือน ซ่ึงตามระเบียบมีการก าหนดไวแ้ลว้ เพราะฉะนั้นในส่วนขององคป์ระกอบอ่ืน ๆ น่าจะใหก้บัทาง
หน่วยงานรับไปปรับ เพราะจะตรงกบัความตอ้งการหรือลกัษณะของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน  
         ประธานกล่าววา่ กรณีน้ีมีความเห็นท่ีตรงกนั องคป์ระกอบอ่ืน ๆ 10% แต่เป็นกรณีเฉพาะ
ผูบ้ริหารไดห้รือไม่ หากคณบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอให ้10% ไปพิจารณาผูบ้ริหารอีกอาจจะเกิดปัญหา เพราะ
ไดมี้ความเห็นตามท่ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวไปแลว้คือ 7% เห็นดว้ยวา่องคป์ระกอบอ่ืน ๆ อาจจะใชก้บั
ต าแหน่งอ่ืนได ้แต่ไม่ควรไปใชก้บัต าแหน่งผูบ้ริหาร มิฉะนั้นคณะพยาบาลศาสตร์จะใช ้7% คณะแพทยศาสตร์ 
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อาจจะไปก าหนดวา่ 7% บวก 5% ซ่ึงจะยุง่ยากพอสมควร  
  12. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าววา่ กรณีของสัดส่วน หากมีการ
ก าหนดไวม้าก เม่ือตอ้งไปใชใ้นรายบุคคลก็จะมีปัญหา หากตอ้งการให้เป็นสมรรถนะหลกั 6% สมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งงาน และสมรรถนะบริหาร รวมกนัเป็น 14 % และไป Individual ในแต่ละกรณี ตวัอยา่งของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะพบวา่ หวัหนา้งานบางคนอาจจะไม่ไดท้  าในหนา้ท่ีของงานตวัเอง
แลว้ แต่มาท าหนา้ท่ีดา้นบริหาร น ้าหนกัของต าแหน่งงานอาจจะมีการลดเปอร์เซ็นตล์งไปและมาเพิ่มในส่วน
บริหาร แต่หากเปล่ียนไปเป็น 6% 6% และ 8% หรือ 6% 7% และ 7% เม่ือน าไปใชใ้นรายบุคคล แลว้เป็นปัญหา
ค่อนขา้งมาก ประเด็นท่ีสอง ในส่วนของสมรรถนะหลกั อาจจะขยายเป็นสมรรถนะของทั้งมหาวทิยาลยัและ
องคก์รของตวัเอง เพราะของมหาวทิยาลยัมี 4 ตวั แต่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีเพิ่มอีก 3 ตวั 
เป็น 7 ตวั ขอให ้Define วา่ สมรรถนะหลกัหมายถึง 4 ตวั หรือบวกเขา้ไปดว้ย ตอ้งการใหข้ยายความในส่วนของ
สมรรถนะหลกั 
        ประธานกล่าววา่ ผูบ้ริหารจะเห็นดว้ยกบัสูตรน้ี แต่ใตบ้งัคบับญัชาอาจจะไม่เห็นดว้ย เพราะ
จะใหดุ้ลพินิจผูบ้ริหารค่อนขา้งมาก ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าววา่ 14% จะให้
เป็นรายบุคคลใช่หรือไม่ หากก าหนดเกณฑเ์ช่นนั้นจะไม่เป็นรายบุคคล เพราะทุกคนจะเป็น 8% บวก 6% 
ทั้งหมด ซ่ึงจะเป็นระนาบเดียวกนัทั้งหมด แต่หากระบุเป็นรายบุคคล บางคน 12% บวก 2% บางคน 11% บวก 
3% บางคน 7% บวก 7% ซ่ึงหากเป็นรายบุคคลผูบ้ริหารตอ้งไปพิจารณาเบ้ืองตน้ก่อน  
  13. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ สามารถท าเป็นกลุ่มไดแ้ละทุกอยา่งตอ้งเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ เช่น หวัหนา้ภาควชิาบริหารนอ้ยกวา่ แต่สอนมากกวา่ เพราะฉะนั้นน ้าหนกัจะเป็นไป
ตามนั้น โดยขอ้เทจ็จริงแลว้มหาวทิยาลยัก าหนดไวแ้ลว้วา่ ต าแหน่งบริหาร บริหารเท่าใด สอนเท่าใด สามารถ
เปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานในส่วนนั้น ซ่ึงมีหลกัเกณฑอ์ยูแ่ลว้ เขา้ใจวา่ท่ีผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวคือ ต าแหน่งบริหารของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเป็น 
สายสนบัสนุนวชิาการ และงานอาจจะไม่ไดใ้ห ้Direct Care โดยตรง ซ่ึงจะท าใหป้ระเมินสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งงานล าบาก จึงตอ้งมาใหน้ ้าหนกัในการบริหารมากข้ึน 
        ประธานกล่าววา่ หากเป็นกลุ่มจะใหบ้นัทึกวา่ เป็นกลุ่ม ซ่ึงหากเป็นรายบุคคล เห็นวา่จะมี
ปัญหามาก เช่น หวัหนา้งานพยาบาลจะตอ้งเหมือนกนัทั้งหมดวา่ 7%:7% หรือ 8%:6% ไม่ใช่หวัหนา้งาน
พยาบาลแต่ละคนจ านวนไม่เท่ากนั ซ่ึงจะเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากมาก  
  14. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าววา่ หากถึงเวลาท่ีตอ้งน าไปใช้
จริงก็ตอ้งเป็นรายบุคคล ตอ้งทราบขอ้มูลของแต่ละบุคคล เช่น พยาบาลท่ีจบการศึกษาใน 3 ปีแรก จะให้
สมรรถนะระดบัใด คนท่ีจบการศึกษามาแลว้ 5-7 ปีจะเป็นระดบัใด หรือตามท่ีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าว 
คือ อาจารยร์ะดบัปริญญาตรีอาจจะเป็นอาจารยร์ะดบั 2 อาจารยป์ริญญาโทหรือปริญญาเอกอาจจะเป็นอาจารย์
ระดบั 4 ถึงเวลาก็ไปลง Individual อยา่งไรก็ตามแมจ้ะลงเป็นรายบุคคลก็จะมีกลุ่มท่ีมี Scope ใกลเ้คียงกนั  
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แต่จะท าใหง่้ายเม่ือน ามาใชก้บัคนส่วนใหญ่หรือคนจ านวนมาก  
        ประธานกล่าววา่ เห็นดว้ยวา่ไม่ควรก าหนด ควรจะเป็นกลุ่ม แต่จะมีจ านวน 100 กลุ่มไม่ได ้
ควรจะมีเพียง 3 กลุ่มหรือ 4 กลุ่ม  
  15. ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีกล่าววา่ หากเป็นกลุ่มของอาจารยจ์ะชดัเจน และหากเป็น
กลุ่มของสายสนบัสนุนวชิาการจะไม่มีปัญหา เพราะมีแต่หวัหนา้งาน ผูอ้  านวยการกอง กลุ่มอาจารยจ์ะเป็น
หวัหนา้ภาควชิา รองคณบดี หากท าเป็นกลุ่มเช่นนั้นไม่มีปัญหา มิฉะนั้นจะเป็นการใชดุ้ลพินิจมากเกินไป  
        ประธานกล่าววา่ กรณีน้ีจึงไดย้กตวัอยา่งวา่ ไม่ควรมี 100 กลุ่ม ตอ้งมีประมาณ 3-5 กลุ่ม  
  16. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าววา่ หากทางมหาวทิยาลยัเกรงวา่ผูบ้ริหารจะมีดุลพินิจมากไป
ก็สามารถก าหนดไดว้า่ มหาวิทยาลยัตอ้งการสมรรถนะหลกั 6% สมรรถนะบริหารใหไ้ม่เกิน 10% หน่วยงานจะ
ก าหนดอยา่งไรก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละหน่วยงาน รองคณบดี 10% หวัหนา้ภาควชิา 5% แต่ให้ไม่เกิน 10% มีการ
ก าหนดกรอบไวก้วา้ง ๆ หรือสมรรถนะประจ าต าแหน่ง อยา่งนอ้ยท่ีสุดอาจารยป์ระจ าคณะจะตอ้งมีสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งไม่นอ้ยกวา่ 10% เพื่อมหาวทิยาลยัจะไดเ้ห็นวา่ สมรรถนะอยูใ่นระดบัท่ีมหาวทิยาลยัยอมรับได ้
แต่การปรับในระดบัหน่วยงานยอ่ยนั้น ใหข้ึ้นอยูก่บัหน่วยงานโดยผา่นคณะกรรมการประจ าคณะ 
        ประธานกล่าววา่ หากแบ่งเป็นกลุ่มจ านวนไม่มาก สามารถรับไดไ้ม่ตอ้งก าหนด Minimum 
เพราะรวมกนัแลว้อาจจะเกิน 14% จะเกิดความยุง่ยาก 
  17. ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีกล่าววา่ หากในแต่ละหน่วยงานก าหนดกลุ่มเช่นนั้น ตอ้ง
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  
        ประธานกล่าววา่ เป็นเช่นนั้น ประเด็นท่ีสอง เร่ืองท่ีไม่สามารถท าเตม็ระดบั และจะไปอีก
ระดบัหน่ึงไดห้รือไม่ มีขอ้เสนอวา่ 50% 80% โดยพิจารณาจากภาพรวม ขอเสนอวา่ 50% ไดห้รือไม่  
ในปีแรกทดลองก่อนท่ี 50%  
  18. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ หากคิดอีกทางหน่ึง ไต่ลงไดห้รือไม่ คือพิจารณาจาก
ระดบั 5 ลงมา หากเกิน 50% จะไดร้ะดบั 5 ทนัที โดยท่ีไม่ตอ้งพิจารณา ระดบั 1-4 ไดห้รือไม่  
        ประธานกล่าววา่ ระดบั 5 มี 4 ขอ้ได ้2 ขอ้ ก็จะได ้5 คะแนนเตม็ 
  19. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ แต่หากนึกถึงผูป้ระเมินวา่ มี 20 ขอ้ กวา่จะไปถึงระดบั 
5 เป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก เพราะฉะนั้นหากไม่เห็นดว้ยก็ไม่มีปัญหาใด แต่รับไดก้บัการท่ีไต่ระดบัข้ึนและนบั 50% 
แต่หากเป็นการไต่ระดบัลงแลว้นบั 50% จะท าไดห้รือไม่  
         ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีกล่าววา่ หาก 50% หมายถึง แต่ละระดบัท่ีได ้50% แลว้จะ
ผา่นในระดบันั้น ๆ เพื่อไปสู่ระดบัสอง หรือระดบัต่อไปเร่ือย ๆ ในเร่ืองน้ีไดมี้ผูม้าหารือเร่ืองการน าสมรรถนะ
มาใชท่ี้สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงช้ีแจงวา่การประเมินเร่ืองน้ียากท่ีสุดในการประเมินพฤติกรรม เห็นวา่
ระยะแรก ๆ ของการน าสมรรถนะมาใช ้ควรใชใ้นระดบัท่ีมีเปอร์เซ็นตต์ ่า ซ่ึงเห็นวา่ 50%: 50% น่าจะเหมาะสม 
        ประธานกล่าววา่ ในแต่ละระดบัตอ้งได ้50% ขอใหใ้ชสู้ตรน้ี เห็นวา่ตอ้งปรับแกอี้ก แต่ตอ้ง 
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แกไ้ขใน ก.บ.ม. ซ่ึงไม่มีปัญหาใด ประเด็นสุดทา้ยท่ีประธานสภาขา้ราชการแจง้วา่ จะขอไปรับฟังความเห็นจาก
กรรมการสภาขา้ราชการ ไม่มีปัญหาใด จะขอมติท่ีประชุมวา่ จะขอไปตดัสินใจในการประชุมคร้ังต่อไป เพื่อให้
สภาขา้ราชการไดมี้เวลาหารือกนัสองสัปดาห์ ขอใหรั้บฟังความเห็นบนฐานท่ีไดส้รุปไปน้ี เร่ืองน้ีเป็นเร่ือง 
Subjective ตามท่ีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ไดก้ล่าว เม่ือมีการหารือกนัตอ้งหารือกนัแบบ Objective ในเร่ืองท่ี 
Subjective หมายความวา่ หารือแลว้ตอ้งเป็นไปพื่อประโยชน์ของ มธ. ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของแต่ละคนหากแจง้
ใหล้ดจ านวนให้นอ้ยลงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่ สภาขา้ราชการจะท า แต่กรณีน้ีเป็นการ
ส่งสัญญาณวา่ เร่ืองบางเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัตวัเอง และการหารือในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเองบางคร้ังอาจจะมี
ปัญหา ขอใหไ้ปรับฟังความเห็นจากกรรมการสภาขา้ราชการ ตอ้งการใหป้ระธานสภาขา้ราชการกลัน่กรอง
ความเห็นทั้งหลายดว้ย เพราะบางคนจะเสนอเร่ืองของตวัเองเป็นส่วนใหญ่วา่ ถูกประเมินอยา่งไร เร่ืองบางเร่ือง
หากไม่ใช่เร่ืองประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน ขอใหป้ระธานสภาขา้ราชการกลัน่กรองดว้ย 
  20. ประธานสภาขา้ราชการกล่าววา่ กรณีน้ีจะมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือใชเ้กณฑอ์ยา่งไร 
ตนเองใหค้วามส าคญันอ้ยมาก แต่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการส่ือสารให้เขา้ใจตรงกนัเพื่อเป้าหมายของ มธ.  
จะเห็นอยา่งไรก็เขา้ใจและเคารพหลกัประชาธิปไตย เพราะเม่ือมีการสอบถามวา่ เป็นกรรมการ ก.บ.ม. อยา่งไร
จึงส่ือสารขอ้มูลไม่เขา้ใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีล าบาก  
        ประธานกล่าววา่ ประเด็นท่ีหารือกนัและจะน ากลบัมาเสนอ ก.บ.ม. ขอใหมี้ประเด็นไม่มาก  
ไม่ใช่กลบัมา 50 ประเด็น หรือ 30 ประเด็น ซ่ึงหารือใน ก.บ.ม. ไม่ได ้ขอใหส้รุปเฉพาะประเด็นใหญ่ ๆ เพื่อจะ
ไดห้ารือกนัได ้ 
  21. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าววา่ กรณีสมรรถนะก าหนดตามต าแหน่งบุคคลใช่หรือไม่ 
เช่น ต าแหน่งบุคลากรมี 3 สมรรถนะ แต่เจา้หนา้ท่ีบางคนไม่ไดท้  าทั้ง 3 เร่ือง หรือนกัวิชาการพสัดุ บางคนท าแต่
เร่ืองบญัชี กรณีน้ีตอ้งท าครบทั้งหมดหรือไม่ หรือแบ่งสัดส่วนตามความเหมาะสมส าหรับผูป้ฏิบติั 
        ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดีกล่าววา่ ในประเด็นน้ีตอ้งก าหนดใหห้ลายสมรรถนะ
เพราะทราบวา่บางต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งบุคลากร มีความหลากหลายของงาน หากต าแหน่งใดท่ีมีความ
หลากหลายของงานจะเขียนสมรรถนะไวใ้หม้ากกวา่ 1 สมรรถนะ เพื่อใหส้ามารถเลือกได ้โดยข้ึนอยูก่บั
ผูบ้งัคบับญัชาวา่ จะมอบหมายสมรรถนะตวัใดใหบุ้คคลใดตามความเหมาะสม เพราะมีหลายกรณีท่ีจะเป็น 
เช่นนั้น หากต าแหน่งนั้นไม่มีงานดา้นอ่ืน ๆ เช่น ต าแหน่งแพทยก์็จะมีสมรรถนะเดียว แต่หากเป็นต าแหน่ง เช่น 
นิติกร ก็จะมีความหลากหลายมากก็จะมีการก าหนดสมรรถนะไวม้าก และใหเ้ลือกตามสมรรถนะท่ีจะน าไปใช้
งาน   
        ประธานกล่าววา่ ขอใหมี้การน าเสนอเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2554 

มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติใหน้ าเร่ืองน้ีไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป   
   

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพ่ือพิจารณาดา้นบริหารวิชาการ 
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4.1 เรื่อง  การลดระยะเวลาในการตรวจข้อสอบ 
  ประธานแถลงวา่ ในสมยัท่ีรองศาสตราจารย ์ดร.นริศ  ชยัสูตร เป็นอธิการบดี และ 
รองศาสตราจารย ์ดร.ภาณุพงศ ์ นิธิประภา เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ไดมี้การก าหนดระยะเวลาการ
ตรวจขอ้สอบไว ้ท าให ้มธ. มีการตรวจขอ้สอบท่ีเร็วข้ึน แต่ในหลายปีท่ีผา่นมาก็ยงัมีผูท่ี้ตรวจเกินเวลาดว้ยเหตุผล
บางประการตามท่ีไดท้ราบ แต่เท่าท่ีพิจารณาจากตารางเวลา พบวา่ ตารางเวลาทั้งหลายยงัค่อนขา้งนาน นกัศึกษา
เกือบทุกคณะก็ยงัมีการกล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่ เวลาการตรวจขอ้สอบของ มธ. นานมากเม่ือเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืน
เกือบทุกแห่ง ดงันั้นจึงมีแนวคิดท่ีตอ้งการลดระยะเวลาในการตรวจขอ้สอบให้นอ้ยลง  
  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าววา่ กรณีน้ีเป็นมติของท่ีประชุมคณบดีเม่ือ 10 ปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่
ปี 2543 มีการก าหนดรอบของการส่งคะแนน ปี 2544 กล่าวถึงรอบของการส่งคะแนนและมีมาตรการในการ
ลงโทษส าหรับผูท่ี้ไม่ไดส่้งคะแนนตามรอบเวลาท่ีก าหนด ฝ่ายวชิาการและส านกัทะเบียนและประมวลผล  
เห็นวา่การก าหนดรอบเวลานั้นผา่นมา 10 ปีแลว้ ซ่ึงเป็นเวลาท่ีนานพอสมควร แมว้า่ในระยะเวลา 3-4 ปี ท่ีผา่น
มาน้ีฝ่ายวชิาการและส านกัทะเบียนและประมวลผลตรวจ พบวา่หลายคณะไม่มีปัญหาในเร่ืองการส่งคะแนน
ล่าชา้ คณะท่ีน่าชมเชยมีหลายคณะ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง ใน 3-4 ปีท่ีผา่นมาไม่มีการ
ส่งผลสอบล่าชา้ รวมถึงคณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และอีกหลาย ๆ คณะ 
อยา่งไรก็ตามฝ่ายวชิาการและส านกัทะเบียนและประมวลผลไดป้ระชุมหารือแลว้เห็นวา่ ควรท่ีจะเร่งรัดรอบ
ของการส่งคะแนนล่าชา้เพื่อประโยชน์ของนกัศึกษา เพื่อประโยชน์ของมหาวทิยาลยัในเร่ืองของการประกนั
คุณภาพ แต่เร่ืองใหญ่คือ ประโยชน์ของนกัศึกษา เพราะการส่งคะแนนล่าชา้มีผลต่อนกัศึกษาในการสมคัรงาน 
ในการศึกษาต่อ และเร่ืองอ่ืน ๆ อีกมาก จึงขอเสนอวา่ ควรจะลดรอบการส่งคะแนนลง ซ่ึงปัจจุบนัมี 4 รอบ รอบ
ท่ี 1 คือ 15 วนั หลงัจากสอบ รอบท่ี 2 คือ 2 สัปดาห์ รอบท่ี 3 คือ 4 สัปดาห์ รอบท่ี 4 คือ 8 สัปดาห์ และคณะ
นิติศาสตร์คือ 12 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นกรณีพิเศษ โดยขอ้เทจ็จริงแลว้มีแนวทางอยู ่2 แนวทาง ซ่ึงตดัสินใจไดไ้ม่ยาก 
แนวทางท่ีหน่ึงคือ การท ารอบสั้นลงใหเ้หลือเพียง 3 รอบเท่านั้น โดยคณะนิติศาสตร์ซ่ึงเป็นกรณีพิเศษก็ลดเวลา
ลงจาก 12 สัปดาห์เหลือ 8 สัปดาห์ แต่อาจารยโ์ดยทัว่ไปของสายสังคมศาสตร์จะเหลือ 3 รอบคือ 15 วนั  
2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์ แนวทางท่ีสองคือ ยงัคง 4 รอบเหมือนเดิมไว ้แต่รอบจะสั้นลง รอบท่ี 1 คือ 15 วนั รอบ
ท่ี 2 คือ 1 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป แต่ส านกัทะเบียนและประมวลผลไม่ตอ้งการใหร้อบติดกนัเช่นน้ี  
จะมีการคงไว ้4 รอบเช่นเดิม และเปล่ียนเวลาจากรอบท่ี 4 เดิม 8 สัปดาห์เป็น 4 สัปดาห์ ซ่ึงทุกคนมีภาระการ
สอนแต่ก็ตอ้งท าตามรอบน้ี จึงเสนอใหพ้ิจารณาใน 2 แนวทางน้ี อยา่งไรก็ตามฝ่ายวชิาการและส านกัทะเบียน
และประมวลผลเห็นดว้ยกบัแนวทางท่ี 1 คือ ใหล้ดรอบเวลาลง 
  โดยสรุปจะขอเสนอแนวทาง ดงัน้ี 
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รอบ แนวทางปัจจุบนั แนวทางใหม่ 
  แนวทางแรก แนวทางท่ีสอง 

1 15 วนั 
นบัจากวนัสอบไล่วชิานั้น ๆ 

15 วนั 
นบัจากวนัสอบไล่วชิานั้น ๆ 

15 วนั 
นบัจากวนัสอบไล่วชิานั้น ๆ 

2 2 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

2 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

1 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

3 4 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

4 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

2 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

4 8 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

- 2 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

5 
(เฉพาะปริญญาตรีนิติศาสตร์) 

12 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

8 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

8 สัปดาห์ 
นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 

 

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 

  1. ประธานกล่าววา่ ขอ้เสนอมี 2 แนวทาง แนวทางแรก ลดรอบลงไป 1 รอบ แนวทางท่ี 2 รอบ
เท่าเดิม แต่ลดระยะเวลาลงไป แนวทางใดมีระยะเวลาเร็วกวา่กนั 
       รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าววา่ ตามเอกสารประกอบการประชุมจะไม่ค่อยแตกต่างกนั 
เพียงแต่ในแนวทางท่ี 2 ส านกัทะเบียนและประมวลผลตอ้งการท่ีจะคงรอบเดิมไว ้ 
  2. ประธานสอบถามวา่ แนวทางท่ี 2 จะเร็วกวา่แนวทางท่ี 1 ใช่หรือไม่ ระยะเวลาสั้นกวา่ใช่
หรือไม่ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการกล่าววา่ เป็นเช่นนั้น หากเฉล่ียแลว้จะสั้นกวา่ 
  3. คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าววา่ ขอสนบัสนุนกรณีน้ี เพราะท่ีผา่นมาพบปัญหาโดยตลอดคือ 
เม่ือประกาศผลสอบเสร็จก็จะถึงการสอบภาคการศึกษาท่ี 2 และส่ิงท่ีพบทนัทีคือ กรณีของภาคบณัฑิตจะมีการ 
Retire จ านวนมาก เพราะไม่สามารถน าผลการสอบไปปรับกระบวนการเรียนในภาคการศึกษาถดัไปได ้ซ่ึงได้
หารือกบัรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจนัทร์ เห็นวา่ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของคณะนิติศาสตร์ถูกจ ากดัโดย
ระยะเวลา ไม่ถึง 12 สัปดาห์ เพราะวชิาบงัคบัตอ้งประกาศใหท้นัก่อนสอบซ่อม คณะนิติศาสตร์มีการสอบซ่อม 
ในปีการศึกษา 2553 จะเร่ิมในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ส่ิงท่ีพบตลอดคือ ผูท่ี้เป็นปัญหาก็ยงัเป็นปัญหาอยู ่และมี
จ านวนวชิาไม่มาก มีจ านวนนกัศึกษาไม่มาก แต่ไม่แน่ใจวา่จะลดทนัทีจาก 12 สัปดาห์ เป็น 8 สัปดาห์ หรือจะ
ทยอยลดไป เห็นวา่ในคณะพยายามจะปรับวชิาท่ีมีนกัศึกษานอ้ย จากเดิม 12 สัปดาห์ คิดจากฐานกลุ่มเดียวคือ 
500 คน ในภายหลงัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หรือ 2 กลุ่ม และจะมีอาจารยผ์ูช่้วยเขา้มาตรวจขอ้สอบ เห็นวา่เร่ืองน้ี 
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สถานการณ์เปล่ียนไป ฉะนั้น การลดระยะเวลาลงมาน่าจะมีผลดี โดยภาพรวมใหก้ารสนบัสนุนท่ีจะลดรอบ
ระยะเวลาจาก 12 สัปดาห์ เป็น 8 สัปดาห์ แต่ในส่วนของรอบท่ี 4 เวลา 8 สัปดาห์ มีความเห็นวา่จะลดมากเกินไป 
จาก 8 สัปดาห์เหลือ 4 สัปดาห์ หรือจะตดัรอบน้ีออกไป  
  4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ คณะพยาบาลศาสตร์ไม่เคยส่งผลการตรวจขอ้สอบล่าชา้  
แต่ในประเด็นท่ีคณบดีคณะนิติศาสตร์ไดก้ล่าวไป คงเป็นเฉพาะคณะนิติศาสตร์ แต่ในส่วนของคณะอ่ืน ๆ การ
ลดระยะเวลาจาก 8 สัปดาห์ เป็น 4 สัปดาห์ เป็นการลดท่ีมาก ในส่วนของคณะจะตอ้งน าคะแนนเฉล่ียจากกลุ่ม
วชิาเสนอคณะกรรมการหลกัสูตร เพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ และหากไปปรับลดลงเหลือ  
4 สัปดาห์ หากไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในช่วงนั้นจะไม่ทนั จึงตอ้งการขอใหป้รับเป็น  
6 สัปดาห์ แทน 8 สัปดาห์ เพื่อป้องกนัความผดิพลาด  
      ประธานกล่าววา่ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์หมายถึงแนวทางท่ี 2 ใช่หรือไม่  
  5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ เร่ืองของแนวทางท่ี 2 ส านกัทะเบียนและประมวลผล
จะตอ้งมีการรับผลการตรวจขอ้สอบทุกสัปดาห์ แต่แนวทางแรกหากจะเปล่ียนรอบท่ี 4 เป็น 6 สัปดาห์ ไดห้รือไม่  
  6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลงักล่าววา่ ขอสรุปวา่จะใชแ้นวทางแรก  
      ประธานกล่าววา่ ขอสรุปวา่ใหใ้ชแ้นวทางแรก ทางคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ขอใหเ้พิ่ม
รอบท่ี 4 เป็น 6 สัปดาห์  
  7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลงักล่าววา่ จะมีการเพิ่มรอบท่ี 4 เป็น 6 สัปดาห์หรือไม่  
      ประธานกล่าววา่ ไม่มีการเพิ่มรอบท่ี 4  
  8.ประธานสภาอาจารยก์ล่าววา่ หากพิจารณาในแง่ประโยชน์ของนกัศึกษา เห็นดว้ยท่ีจะลด 
ระยะเวลาใหเ้ร็วข้ึน แต่ในแง่ของการเปล่ียนแปลงตอ้งมี Step to Change เน่ืองจากหากพิจารณาตวัเลขเดิมใน
ปัจจุบนั หากไม่นบัรอบท่ี 5 ของคณะนิติศาสตร์ รวมกนัของเดิมจะอยูท่ี่ 14 สัปดาห์ คือ 2 สัปดาห์ บวก   
4 สัปดาห์ บวก 8 สัปดาห์ หากเป็นแนวทางใหม่ในแนวทางแรกรวมกนัจะเหลือ 6 สัปดาห์ ส่วนแนวทางท่ีสอง
รวมกนัจะเป็น 10 สัปดาห์ การเปล่ียนจาก 14 สัปดาห์เป็น 6 สัปดาห์ สัดส่วนจะหายไปเกินคร่ึงหน่ึง  
      ประธานกล่าววา่ กรณีน้ีจะไม่บวกกนัแต่จะซอ้นกนัอยู ่
  9. ประธานสภาอาจารยก์ล่าววา่ หมายความวา่นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาถดัไป  
      ประธานกล่าววา่ หากใชแ้นวทางท่ีหน่ึง คณะอ่ืน ๆ ลดเวลาไป 1 เดือน จาก 8 สัปดาห์เหลือ 4 
สัปดาห์ คณะนิติศาสตร์จาก 12 สปัดาห์เหลือ 8 สัปดาห์ ลดไป 1 เดือนเช่นเดียวกนั กล่าวคือ ทุกคณะจะลดลงไป 
1 เดือนเช่นเดียวกนั  
  10. คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าววา่ กรณีน้ีจะเร่ิมใชเ้ม่ือใด  
         ประธานกล่าววา่ จะเร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี 1/2554 ซ่ึงยงัมีเวลาในการประชาสัมพนัธ์
ก่อนเปิดภาคการศึกษาอีกเล็กนอ้ย และหลงัเปิดภาคการศึกษาอีก 4 เดือน หากหารือกบัอาจารยไ์ด ้ซ่ึงจะมีเวลา
รวมทั้งหมด 6 เดือน 
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  11. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลงักล่าววา่ เห็นดว้ยกบัการเร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี 
1/2554 

มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบลดระยะเวลาการส่งผลสอบไล่ตามแนวทางแรก ดงัน้ี 

รอบ  ระยะเวลาการส่งผลสอบไล่ 
1 15 วนั นบัจากวนัสอบไล่วชิานั้น ๆ  
2 2 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 
3 4 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป 
4 8 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคถดัไป  

(เฉพาะระดบัปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์) 
 

4.2 เรื่อง  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขออุทธรณ์กรณีการส่งผลสอบล่าช้า 
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนแถลงวา่ ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ไดพ้ิจารณา เร่ืองการส่งผลสอบล่าชา้ของโครงการวารสาร 
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือมวลชนศึกษา ภาคภาษาองักฤษ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ในวชิา JM  
491 Special Project ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ล่าชา้นั้น ทางโครงการฯ ขออุทธรณ์และช้ีแจง 
ขอ้เทจ็จริงประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
  1. รองศาสตราจารยพ์รทิพย ์ สัมปัตตะวานิช อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิา JM 491 Special Project ได้
ส่งผลสอบของนางสาวภกัตร์พิมล  ธนามัน่เศรษฐ ์เลขทะเบียน 4907640074 ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการฯ 
ท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ในวนัศุกร์ท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2554 เวลา 19.30 น.  
  2. ในวนัจนัทร์ท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 เจา้หนา้ท่ีโครงการฯ จึงไดจ้ดัส่งผลสอบวชิา ดงักล่าว
พร้อมวชิาอ่ืน ๆ อีก 3 วชิา แลว้จดัท าบนัทึกเสนอน าส่งผลสอบถึงส านกัทะเบียนและประมวลผลเสนอคณบดี
เพื่อลงนาม และคณบดีไดล้งนามในวนัองัคารท่ี 1 มีนาคม 2554  
  3. แต่ดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัส่งเอกสารทั้งหมดส่งให้ส านกั
ทะเบียนและประมวลผลในวนัองัคารท่ี 2 มีนาคม 2554 ซ่ึงเลยก าหนดการส่งผลสอบ 
  ทางโครงการฯ ขอยนืยนัวา่ความล่าชา้ในการส่งเกรดเฉล่ียไม่เกิดจากอาจารยผ์ูส้อน  
แต่ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ ซ่ึงมาท างานเพียง 8 เดือน  
และความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ีจะเป็นบทเรียนในการบริหารจดัการโครงการ ซ่ึงทางโครงการฯ จะไม่ให้
เกิดข้ึนอีกต่อไป   

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
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ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 
  1. ประธานกล่าววา่ ในการประชุมคร้ังท่ีแลว้ไดมี้การอภิปรายเร่ืองน้ีมากพอสมควร กรณี 
รองศาสตราจารย ์พรทิพย ์ สัมปัตตะวานิช ไดส่้งผลสอบล่าชา้ไป 1 วนั โดยให้เหตุผลและไดข้อใหผู้แ้ทนคณบดี 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนช้ีแจงในการประชุมคร้ังท่ีแลว้ แต่ผูแ้ทนคณบดีคณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชนไม่ทราบเร่ือง และหลงัจากนั้นคณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนไดม้าพบตนเองและ
น าเอกสารมาใหพ้ิจารณา ขอ้เทจ็จริงเป็นไปตามท่ีไดช้ี้แจงคือ รองศาสตราจารย ์พรทิพย ์ สัมปัตตะวานิช  
ส่งตามก าหนดเวลา ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีก็รับเร่ืองภายในก าหนดเวลา แต่มีปัญหาเร่ืองเจา้หนา้ท่ีท่ีน าคะแนนของ 
รองศาสตราจารย ์พรทิพย ์ สัมปัตตะวานิช ไปรวมกบัคะแนนของอาจารยพ์ิเศษท่ีส่งมาล่าชา้ ซ่ึงไดมี้การ
พิจารณาไปแลว้ ตอ้งการให้พิจารณากรณีของรองศาสตราจารย ์พรทิพย ์ สัมปัตตะวานิช หากเป็นไปตามขอ้มูล
น้ีก็ไม่น่าจะถือวา่ รองศาสตราจารย ์พรทิพย ์ สัมปัตตะวานิช ท าเกินก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว ้ 
  2. ประธานสภาขา้ราชการกล่าววา่ ควรจะยกผลประโยชน์ใหก้บั รองศาสตราจารย ์ 
พรทิพย ์ สัมปัตตะวานิช เพราะไม่มีความผดิใด เพียงแต่วนัท่ีรวมคะแนนในการส่งส านกัทะเบียนและ
ประมวลผลเป็นเวลาเยน็แลว้ท าใหส่้งไม่ทนั ในบนัทึกเป็นวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยในการส่งผล
สอบใหส้ านกัทะเบียนและประมวลผล ในวนัดงักล่าวไม่สามารถส่งใหส้ านกัทะเบียนและประมวลผลไดท้นั
เพราะเป็นเวลา 16.30 น. แลว้ ในกรณีน้ี รองศาสตราจารย ์พรทิพย ์ สัมปัตตะวานิช ไม่ไดมี้ความผดิใดก็น่าจะให ้
ไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนตามปกติ  
  3. ประธานกล่าววา่ หากเป็นไปตามมติน้ีก็ไม่มีปัญหาใด แต่ตอ้งก าชบัเจา้หนา้ท่ี ในประเด็น
แรกคือ เจา้หนา้ท่ีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน หรือคณะใดก็ตามในกรณีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตวา่ เคย
มีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน ประเด็นท่ีสอง การท าขอ้มูลทั้งหมดท่ีถูกเสนอมาจากคณะ เป็นขอ้มูลท่ีล่าชา้ หากคณะ
เห็นวา่มีปัญหาคณะตอ้งช้ีแจงมาตั้งแต่แรก เพื่อมหาวทิยาลยัจะไดท้ราบตั้งแต่ตน้ มิฉะนั้นมหาวทิยาลยัจะบรรจุ
ระเบียบวาระเขา้ท่ีประชุมและจะเป็นปัญหา กรณีน้ีเป็นทั้งบทเรียนและประสบการณ์    

มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบเล่ือนเงินเดือน ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2554 ใหแ้ก่ 
รองศาสตราจารย ์พรทิพย ์ สัมปัตตะวานิช 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพ่ือพิจารณาดา้นบริหารมหาวิทยาลยั 
   5.1 เรื่อง  การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา   

รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาแถลงวา่ ตามท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จะตอ้งด าเนินการเร่ือง 
การประกนัคุณภาพ โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้การก าหนดตวับ่งช้ีท่ี 2.8 ระดบัความส าเร็จ
ของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าวจะตอ้งมีการก าหนดพฤติกรรม
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษา เพื่อเป็นกรอบเกณฑใ์นการวดัระดบัความส าเร็จของการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมท่ีสถาบนัจดัใหก้บันกัศึกษา นั้น ในการน้ีฝ่ายการนกัศึกษาไดน้ าเร่ืองดงักล่าวเขา้ท่ีประชุม 
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คณะกรรมการกิจการนกัศึกษา เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2554 เพื่อก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
นกัศึกษา ซ่ึงท่ีประชุมไดมี้มติร่วมกนัก าหนดพฤติกรรมฯ ไวด้งัน้ีคือ  
  “นกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ตอ้งเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น  
และต่อสังคม โดยตอ้งรู้จกัเคารพสิทธิผูอ่ื้น เคารพกติกา มีความซ่ือสัตย ์และมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาสังคม
โดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง อนัน าไปสู่การเป็นบณัฑิตท่ีมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ”  

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นและขอ้สังเกตบางประการ ดงัน้ี 
  1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ จะขอเสนอเพิ่มเติม 2 เร่ือง คือ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อผูอ่ื้น ต่อสังคม ขอใหเ้พิ่มเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปดว้ยคือ เพิ่มค าวา่ และส่ิงแวดลอ้ม เพราะนกัศึกษายงั
ไม่ค่อยปฏิบติักนัเท่าใด อีกเร่ืองหน่ึง คือ เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งมีหนา้ท่ีของนกัศึกษาดว้ย ขอใหเ้พิ่มเติมวา่ 
ตระหนกัในหนา้ท่ีของนกัศึกษา และในประโยคท่ีเห็นวา่ อาจจะไม่ไดข้ยายความหมายเพิ่มเติม คือ มีส่วนร่วม
ในการแกปั้ญหาสังคม ตอ้งการใหข้ยายความเล็กนอ้ยวา่ ค  าวา่ สังคม จะใหมี้ความหมายกวา้งเพียงใด เพราะส่ิง
เหล่าน้ีตอ้งใชใ้นการประเมินนกัศึกษาทุกคน และโอกาสของนกัศึกษาในการแกปั้ญหาสังคมไม่เหมือนกนั 
เพราะฉะนั้นประโยคน้ีจะขยายอยา่งไร หรือจะใชค้  าอ่ืนท่ีไม่ท าใหน้กัศึกษาไปหาปัญหาสังคมเพื่อท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาทุกคน และประโยคท่ีวา่ เร่ิมตน้ท่ีตนเอง เห็นวา่อาจจะเป็นประโยคท่ีไม่จ  าเป็น หากจะแกปั้ญหาสังคม
บางคร้ังอาจารยเ์ป็นผูแ้ก ้โดยการพานกัศึกษาไป เพราะนกัศึกษาบางคร้ังก็ไม่อาจเร่ิมตน้ไดด้ว้ยตนเอง  
      รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษากล่าววา่ เร่ืองความรับผดิชอบหมายถึง หนา้ท่ีท่ีตอ้ง
รับผดิชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น ต่อสังคม และเห็นดว้ยวา่ น่าจะขยายค าน้ีเขา้ไปเพราะเป็น Key word ส่วนเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีหารือกนัเห็นวา่อยูใ่นค าวา่ สังคม แต่ก็เห็นดว้ยวา่ เม่ือจะด าเนินการตามค าวา่ ธรรมศาสตร์
สีเขียว ก็จะใส่ค าน้ีลงไปดว้ย เป็นจริยธรรมต่อโลก ต่อส่ิงแวดลอ้ม ต่ออนุชนรุ่นหลงัในอนาคตท่ีจะอยูใ่นโลกสี
เขียว มีส่ิงแวดลอ้มตลอดไป ส่วนค าวา่แกปั้ญหาสังคม หมายความวา่อยูท่ี่ใดก็รับผดิชอบตรงนั้น อยูใ่นคณะก็
เป็นพลเมืองของคณะ อยูใ่นมหาวทิยาลยัก็เป็นพลเมืองของมหาวทิยาลยั อยูใ่นชุมชนก็เป็นพลเมืองของชุมชน 
อยูใ่นประเทศก็เป็นพลเมืองของประเทศ อยูท่ี่ใดก็เป็นพลเมืองของตรงนั้น ส่วนค าวา่เร่ิมตน้ท่ีตนเองนั้น 
หมายความวา่ ปัญหาของนกัศึกษา หรือโดยทัว่ไปคนมกัจะมองวา่ปัญหาสังคมมาจากคนอ่ืน เม่ือเสนอใหแ้กไ้ขก็
เสนอใหม้หาวทิยาลยัแกไ้ข ใหค้ณะแกไ้ข หรือใหรั้ฐบาลแกไ้ข แต่ตนเองก็ก่อปัญหาต่อไป ซ่ึงกรณีน้ีคือ ปัญหา 
เช่น เร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจน ขยะมาจากตวันกัศึกษา เพราะฉะนั้นจึงมี Key word วา่ ใหเ้ร่ิมตน้ท่ี
ตนเอง ไม่ใชไ้ปเร่ิมท่ีผูอ่ื้น คือ ไม่ควรไปเรียกร้องแต่ผูอ่ื้น ตอ้งเรียกร้องและเร่ิมตน้ท่ีตนเองดว้ย หากค าไม่ชดัเจน
ตอ้งเป็นหนา้ท่ีท่ีฝ่ายการนกัศึกษาจะท าใหช้ดัเจนข้ึน  
  2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์สอบถามวา่ ประเด็นท่ีรองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาอธิบายคือ 
คลา้ยกบัอยา่ท าตวัใหเ้ป็นปัญหาสังคมเอง ใช่หรือไม่  
      รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษากล่าววา่ เป็นการแกปั้ญหาโดยท่ีไม่ก่อปัญหา 
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  3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าววา่ หากใชค้  าวา่ ตอ้งไม่ท าตวัใหเ้ป็นปัญหาสังคม จะชดัเจน
มากข้ึน  
  4. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าววา่ ขอสนบัสนุนประเด็นของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ค าวา่ ตระหนกัในหนา้ท่ี ซ่ึงสิทธิและหนา้ท่ีจะตอ้งคู่กนั เม่ือน าค าวา่ พลเมืองเขา้มาใส่ ซ่ึงเร่ิมจากความเป็น
นกัศึกษา เป็นพลเมือง และเป็นสังคม ทั้งใกลต้วัและไกลตวั เพราะฉะนั้นตระหนกัในหนา้ท่ีนกัศึกษาดว้ย น่าจะ
มีค าวา่ หนา้ท่ี ดว้ยหรือไม่ เพราะหากรู้หนา้ท่ีก็น่าจะเคารพสิทธิผูอ่ื้นได ้ 

มตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นกัศึกษา โดยใหน้ าขอ้สังเกตของท่ีประชุมไปแกไ้ข และรายงานเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ือง  เสนอที่ประชมุเพ่ือทราบ 
   6.1 เรื่อง  รายงานการน าส่งงบการเงินประจ าปี 2553  

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลงัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ส านกังานตรวจสอบภายใน 
ขอรายงานการน าส่งงบการเงินประจ าปี 2553 ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2554 ดงัน้ี 

1. งบการเงินเงินรายไดห้น่วยงาน จ านวนทั้งส้ิน 42 หน่วยงาน ประกอบดว้ย 
      1.1 กลุ่มหน่วยงานท่ีถือปฏิบติัตามระเบียบการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั จ  านวน 24 
หน่วยงาน น าส่งงบการเงินครบถว้นแลว้ทั้ง 24 หน่วยงาน 
      1.2 กลุ่มหน่วยงานท่ีมีระเบียบก าหนดเป็นการเฉพาะของหน่วยงาน จ านวน 18 หน่วยงาน 
   (1) หน่วยงานท่ีครบก าหนดการน าส่งงบการเงิน  
    ก. น าส่งภายใน 60 วนั จ  านวน 10 หน่วยงาน  
         - น าส่งงบการเงินแลว้  จ านวน    8   หน่วยงาน 
         - ยงัคา้งส่งงบการเงิน  จ านวน    2   หน่วยงาน 
    ข. น าส่งภายใน 90 วนั จ  านวน 7 หน่วยงาน  
         - น าส่งงบการเงินแลว้  จ านวน    5   หน่วยงาน 
         - ยงัคา้งส่งงบการเงิน  จ านวน    2   หน่วยงาน 
   (2) หน่วยงานท่ียงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาตามงวดบญัชี  
    - หน่วยงานท่ียงัไม่ส้ินงวดบญัชีตามปีการศึกษา จ านวน 1 หน่วยงาน 
          2. งบการเงินโครงการบริการการศึกษา หน่วยงานถือปฏิบติัตามระเบียบ มธ.วา่ดว้ยโครงการ 
บริการสังคมของหน่วยงานในมหาวทิยาลยั พ.ศ.2552 (น าส่งภายใน 60 วนั) จ  านวนทั้งส้ิน 13 หน่วยงาน  
รวม 62 โครงการ  
         - น าส่งงบการเงินแลว้ จ านวน  61   โครงการ 
         - ยงัคา้งส่งงบการเงิน  จ านวน    1   โครงการ 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
  มตทิี่ประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7  เร่ืองอ่ืน ๆ   
7.1 เรื่อง  การจัดงานเลี้ยงกรรมการสภามหาวทิยาลัย    

  ประธานแถลงวา่ เน่ืองจากกรรมการสภามหาวทิยาลยัชุดปัจจุบนั โดยเฉพาะ ดร.สุเมธ   
ตนัติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลยั จะด ารงต าแหน่งครบวาระ ในเดือนมิถุนายน 2554 มหาวทิยาลยัจะจดั
ประชุมสภามหาวทิยาลยัคร้ังสุดทา้ยในสมยัของ ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 
น. และมหาวทิยาลยัจะจดังานเล้ียงใหแ้ก่กรรมการสภามหาวทิยาลยัชุดเก่าท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ รวมทั้ง
นายกสภามหาวทิยาลยัดว้ย เวลา 17.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร ศูนยรั์งสิต จึงขอเชิญคณบดีและ
ผูบ้ริหารร่วมงานในวนัและเวลาดงักล่าว 
  มตทิี่ประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
7.2 เรื่อง  การปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่    

  รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาแถลงวา่ การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2554 
จะจดัในวนัเสาร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2554 จะด าเนินการเหมือนท่ีผา่นมา คือ มีการรับประทานขา้วธรรมศาสตร์
ร่วมกนั ในช่วงเยน็จะมีการแนะน าคณบดีและผูบ้ริหาร มีการร้องเพลงร่วมกนั และจะปิดงานดว้ยการชม
ประวติัศาสตร์ธรรมศาสตร์ ซ่ึงจะแจง้ก าหนดการจดังานใหท้ราบอีกคร้ังในการประชุมคร้ังต่อไป 
  ประธานกล่าววา่ มหาวทิยาลยัจะจดัการปฐมนิเทศนกัศึกษาท่ีท่าพระจนัทร์ในวนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2554 และปฐมนิเทศท่ีศูนยล์  าปาง ส าหรับคณะท่ีมีการเรียนการสอนท่ีศูนยล์  าปางในวนัท่ี 3 
มิถุนายน 2554    
  มตทิี่ประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
7.3 เรื่อง  การน าสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ประธานสภาอาจารยแ์ถลงวา่ ในเดือนมีนาคม 2554 ไดมี้การประชุม ปอมท. และไดเ้ชิญนายก
สมาคมอาเซียน - ประเทศไทยมาปาฐกถา ท าใหเ้ห็นวา่มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีนโยบายหลกั
เร่ืองหน่ึงคือ การน ามหาวทิยาลยัไปสู่สมาคมอาเซียน ซ่ึงคณบดีคณะรัฐศาสตร์ไดแ้จง้วา่จะมีการจดังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาเซียนในนาม มธ. ซ่ึงเป็นเร่ืองดีและตอ้งการใหต่ื้นตวัในเร่ืองน้ีใหม้าก เพราะขณะน้ีทุก
มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีแลว้ และทางสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ไดฝ้ากวา่ ทางสมาคมฯ ไดรั้บ
สมคัรสมาชิกสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ซ่ึงพร้อมท่ีจะส่งขอ้มูลมาทางเวบ็ไซตห์รือเอกสารมายงั
สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการน าอุดมศึกษาเขา้สู่อาเซียนในทุก ๆ ดา้น จึงเห็นวา่ มธ. ไม่ควร 
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พลาดในเร่ืองน้ี และตอ้งการประชาสัมพนัธ์วา่ สามารถสมคัรในนามคณะหรือมหาวทิยาลยัไปยงัสมาคม
อาเซียน – ประเทศไทย ซ่ึงจะส่งเอกสารมายงัคณะและมหาวทิยาลยัเพื่อน ามาประกอบในการท านโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุดมศึกษากบัการรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งเป็นทางการ     
  มตทิี่ประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 
 

Uระเบียบวาระท่ี  8  เร่ือง  ก าหนดการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั Uครัง้ตอ่ไป 
  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มหาวทิยาลยัขอก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 9/2554 ในวนัจนัทร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. (ซ่ึงจะเป็นการประชุมระบบ  
Teleconference) ระหวา่ง ท่าพระจนัทร์ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศกัด์ิ ตึกโดม ชั้นสอง และศูนยรั์งสิต 
ณ หอ้งประชุมปรีดี  พนมยงค ์อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
  Uมตทิี่ประชมุ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
Uเลิกประชมุเวลา 15.45  น. 
      

นายอดิศร เพชรคุม้ 
     นายวรพจน์ เน่ืองอนงคก์ุล       ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
     ผูช่้วยศาสตราจารย ์วรรณี  ส าราญเวทย ์  

รองศาสตราจารย ์ดร.อุดม  รัฐอมฤต   ผูต้รวจรายงานการประชุม 


