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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 17/2556

วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน 2556
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิท
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
8. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
9. รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วันชัย ขันตี
แทนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสี ยงสุ ข
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วาณิ ชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
20. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
22. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
23. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
24. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
25. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

-226. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
27. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
28. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
รักษาราชการในตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
29. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
30. อาจารย์ ดร.สามชาย
ศรี สนั ต์
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
31. นางจันทนา
มากมิตร
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
32. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
33. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
34. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรี ยงไกร เตชกานนท์ แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
35. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ พงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
36. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ มงคล ตั้งเง็กกี่ แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
37. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
38. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล
39. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
40. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
41. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม
ประธานสภาอาจารย์
42. นายสุ รชัย
เชื้อคําเพ็ง
ประธานสภาข้าราชการ
43. นางกนกรดา
ศรวารี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ
44. นายนัทธี
ฤทธิ์ดี
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
45. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
46. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีป
2. รองศาสตราจารย์ พรชัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์
4. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์

ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
นิธิประภา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
อุดร
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
เวสสะโกศล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์

-37. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั

ศุภชลาศัย

8. ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ

บุญมี

9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกลุ
10. นายไชยรัตน์
อยูแ่ สง

รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศแห่ง มธ
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี
เจริ ญลาภนพรัตน์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
5. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีทวั่ ไป
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
9. นายจักรชัย
หิ รัณยะวสิ ต รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
10. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่และหัวหน้า
งานอัตรากําลัง
11. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
12. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
13. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
14. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
15. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ปฏิทนิ กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริ หาร

-4มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประจําปี 2557 ดังนี้
เดือน
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (กบม.)
พ.ศ. 2557
วันจันทร์
วันจันทร์
มกราคม
13
27
กุมภาพันธ์
10
24
มีนาคม
3
24
เมษายน
21
พฤษภาคม
19
มิถุนายน
2
16
กรกฎาคม
7
21
สิ งหาคม
4
18
กันยายน
1
15
ตุลาคม
6
20
พฤศจิกายน
3
17
ธันวาคม
1
15

สภามหาวิทยาลัย
วันจันทร์
20
17
31
28
26
23
28
25
29
27
24
22

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง กําหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ มธ. กําหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรี ยลควีนพาร์ค และขอเชิญผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการ ก.บ.ม.
ร่ วมงานในวันดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณบดีกลุ่ม
สังคมศาสตร์ได้มีการหารื อและมีประเด็นสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 80 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะจัดเป็ นรายการต่อเนื่องในลักษณะของ Public lecture แต่ละคณะจะเชิญผูม้ ีชื่อเสี ยง
ของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในอาเซียน และจะกําหนดระยะเวลาให้อยูใ่ นภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาจะเข้าร่ วมได้คือ
ประมาณเดือนกันยายน 2557 ส่ วนรายละเอียดต่าง ๆ จะประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษอีกครั้งหนึ่ง
ประเด็นที่สอง เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วการบริ หารงานในระดับคณะจะต้องเตรี ยมพร้อมอย่างไรบ้าง

-5ซึ่งทางคณบดีสายสังคมศาสตร์ได้หารื อกันแล้วว่าจะศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างละเอียด
หลายคณะได้แจ้งว่าไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เมื่อมีการประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์จึงต้องการให้มี
วิทยากรมาให้คาํ แนะนําในเรื่ องนี้วา่ จะมีผลกระทบกับการบริ หารงานของคณะมากน้อยเพียงใด
ประธานกล่าวว่า สําหรับการจัดงานครบรอบ 80 ปี มธ. ขอให้จดั งานในช่วงเดียวกันเช่น กําหนดจัด
งานติดกัน 5 วัน วันแรกอาจจะให้คณะเศรษฐศาสตร์รับไปหนึ่งเรื่ อง ส่ วนวันที่สองคณะแพทยศาสตร์รับไปหนึ่งเรื่ อง
และให้ไปเช่าสถานที่ภายนอกจัดงาน ซึ่งจะทําให้มี Impact เพราะจะทําให้มีผไู ้ ปร่ วมงานจํานวนมาก ในส่ วนของ
มหาวิทยาลัยได้เชิญผูท้ ี่ได้รับรางวัลโนเบลจํานวน 4-5 คน ขณะนี้กาํ ลังประสานงานอยู่ ขอให้คณบดีกลุ่ม
สังคมศาสตร์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า จะจัดอย่างไร และจัดในเดือนมิถุนายน 2557 ได้หรื อไม่ โดยอาจจะจัดภายนอก
มหาวิทยาลัย
เรื่ องการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ขอเสนอว่าเมื่อมีการประชุม ก.บ.ม. ควรจะได้มีการหารื อ
ในเรื่ องนี้ก่อนการประชุม ก.บ.ม. โดยอาจจะเริ่ มหารื อเรื่ องการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตั้งแต่เวลา 09.00 น. –
10.30 น. ซึ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีปัญหาใด แต่ควรจะไปพิจารณาในเรื่ องข้อบังคับฯ และ
ต้องการให้คณบดีสายสังคมศาสตร์พิจารณานโยบายที่เขียนอยูใ่ นเอกสารของอธิการบดีวา่ ทําอย่างไรให้การบริ หาร
จัดการคล่องตัวมากขึ้น เช่น ขณะนี้ตอ้ งเสนอเอกสารให้ลงนามทั้งที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิ ต แต่เมื่อเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วอธิการบดีหรื อรองอธิการบดีกส็ ามารถลงนามได้ในนามอธิการบดี ส่ วนเรื่ อง
เลขานุการคณะในปัจจุบนั ไม่สามารถปลดออกจากตําแหน่งได้ เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วจะสามารถ
เปลี่ยนให้เป็ นที่ปรึ กษาได้หรื อไม่ แต่ไม่มีเงินค่าตําแหน่ง เพราะมีผทู ้ ี่มีประสิ ทธิภาพมากกว่ามาทํางาน แต่ตอ้ งมีระบบ
การประเมินที่ดี หรื อการมีศนู ย์อาเซียน ศูนย์รัสเซีย ซึ่งมีบุคลากรน้อยมากก็จะนํามารวมไว้เป็ นสํานักงานรวมกัน
ส่ วนเรื่ องสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา สํานักทะเบียนและประมวลผล ควรขึ้นตรงกับ
อธิการบดีซ่ ึงได้คิดไว้แล้วในส่ วนของมหาวิทยาลัย ขอให้คณบดีสายสังคมศาสตร์คิดไว้วา่ ต้องการสิ่ งใด และในช่วง
เดือนมกราคม 2557 จะประชุมกันในเรื่ องนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยจะเชิญวิทยากรมาพูดในเรื่ องพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และข้อบังคับฯ ซึ่งได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์ เป็ นผูร้ ่ างข้อบังคับฯ และ
ดูแลเรื่ องการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทั้งหมด โดยอาจจะหารื อกันว่า เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแล้วคณะ
ต้องการเพิ่มเติมเรื่ องใดอีก

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 15/2556 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2556
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่
24 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม

-6คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่ 30
ตุลาคม 2556 เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
3.1.1 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรายงานจํานวนอัตรากําลังบุคลากรทุก
ประเภท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชวงที่ 1
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขอรายงาน
อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ช่วงที่ 1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ดังนี้
1. จํานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้ น 6,861 คน
ก. จําแนกตามสาย
- สายวิชาการ
1,850 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.96
- สายสนับสนุนวิชาการ 4,716 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.74
- สายลูกจ้างประจํา
295 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.30
ข. จําแนกตามประเภท
- พนักงานเงินรายได้เป็ นบุคลากรที่มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 2,861 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.70
- รองลงมา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2,054 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.94 มากกว่า
ข้าราชการเล็กน้อย ซึ่งมีจาํ นวน 1,591 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.19
- ลูกจ้างประจํา มีจาํ นวน 295 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.30
- ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลัง จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.63
- ที่เหลือได้แก่ พนักงานราชการ จํานวน 6 คน อาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน 10 คน
และพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.09, 0.14 และ 0.01 ตามลําดับ
2. ตําแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรผูด้ าํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์มีจาํ นวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.49 ของจํานวนบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด ลดลงจากช่วงที่ 4 (53 คน) จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.21
3. วุฒิการศึกษาของสายวิชาการ
- บุคลากรสายวิชาการที่สาํ เร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก มีจาํ นวน 1,053 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56.92 ของจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด เท่ากับช่วงที่ 4 แต่โดยภาพรวม บุคลากรสายวิชาการ

-7ยังมีสดั ส่ วนวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.
ก.อ.) ที่กาํ หนดสัดส่ วนบุคลากรสายวิชาการต้องมีวฒ
ุ ิระดับปริ ญญาเอกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของจํานวนบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสดั ส่ วนวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าเกณฑ์อยูร่ ้อยละ 3.08
- วุฒิปริ ญญาโท มีจาํ นวน 724 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.14 ของจํานวนสายวิชาการทั้งหมด ซึ่ง
น้อยกว่าช่วงที่ 4 จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.72
- วุฒิปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.95 ของจํานวนสายวิชาการทั้งหมด
ซึ่งน้อยกว่าช่วงที่ 4 จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมัติแตงตั้งหัวหนางาน จํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันภาษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 1703 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการเป็ นตําแหน่งหัวหน้า
งานคลังและพัสดุ
2. แต่งตั้งให้นางสาววิจิตร จันทร์แจ่ม ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีชาํ นาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 1703) สังกัดสถาบันภาษา อัตราเงินเดือน 35,050 บาท ผูร้ ักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษา ซึ่งผ่านการประเมินฯ แล้ว ให้ดาํ รงตําแหน่ง
หัวหน้างานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษา
3. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 4188 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ เป็ นตําแหน่งหัวหน้างานบริ การ
การศึกษา
4. แต่งตั้งให้นางอรวรรณ เลิศธนู พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบตั ิการ (ตําแหน่งเลขที่ 4188) สังกัดสถาบันภาษา อัตราเงินเดือน 25,600 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้างานบริ การการศึกษา สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษา ซึ่งผ่านการประเมินฯ แล้ว ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้า
งานบริ การการศึกษา สํานักงานเลขานุการ สถาบันภาษา
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งหัวหน้างาน สังกัดสถาบันภาษา
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3.2.2 เรื่อง กองแผนงานขออนุมัติแตงตั้งหัวหนางาน จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองแผนงานเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งเลขที่ 27 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เป็ นตําแหน่งหัวหน้า
งานพัฒนาระบบข้อมูลและการประเมินผล กองแผนงาน
2. แต่งตั้งนางปิ่ นพนิต โปมิล ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่ 27) อัตราเงินเดือน 31,170 บาท ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
พัฒนาระบบข้อมูลและการประเมินผล กองแผนงาน ซึ่งผ่านการประเมินฯ แล้ว ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานพัฒนา
ระบบข้อมูลและการประเมินผล กองแผนงาน
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งนางปิ่ นพนิต โปมิล ให้ดาํ รง
ตําแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลและการประเมินผล สังกัดกองแผนงาน ตามที่เสนอ

3.2.3 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติแตงตัง้ ผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการ
วิทยาลัย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยสหวิทยาการเสนอขอแต่งตั้ง
นางสาวปาริ ชาติ ทองอยู่ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
(ตําแหน่งเลขที่ 1450) หัวหน้างานบริ หารสํานักงานเลขานุการ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการวิทยาลัย
สหวิทยาการ อีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ยอ้ นหลัง ตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป โดยมีเหตุผลความจําเป็ นตาม
บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ ศธ 0516.46/1195 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้โดยขอกําหนดวิธีการคัดเลือกผูด้ าํ รง
ตําแหน่งบริ หาร เป็ นกรณี พเิ ศษเฉพาะราย ตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ข้อ 16 ซึ่งเป็ นอํานาจของอธิการบดี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวปาริ ชาติ ทองอยู่ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ

-93.2.4 เรื่อง สํานักทะเบียนและประมวลผลขออนุมัติแตงตัง้ หัวหนางานและ
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 4 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. ย้ายนางกาญจนา โพบุญเรื อง ข้าราชการตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหน่ง
เลขที่ 12 อัตราเงินเดือน 53,080 บาท หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายรับเข้า และ
ให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สํานักทะเบียนและประมวลผล
2. แต่งตั้งนางลักขณา โกเมนเอก ข้าราชการตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหน่ง
เลขที่ 1130 อัตราเงินเดือน 50,810 บาท จากเดิมหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาเป็ นให้ดาํ รงตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล 1 สํานักทะเบียนและประมวลผล
3. แต่งตั้งนางศรี สุรางค์ จันทรสมบัติ ข้าราชการตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่งเลขที่ 13 อัตราเงินเดือน 52,610 บาท จากเดิมหัวหน้าฝ่ ายสื่ อสารสัมพันธ์ เป็ นให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ าย
ทะเบียนและประมวลผล 2 สํานักทะเบียนและประมวลผล
4. แต่งตั้งนางชนานาถ เค้าชาติชาย ข้าราชการตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ ตําแหน่งเลขที่
0040 อัตราเงินเดือน 23,240 บาท ผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงาน
ทัว่ ไป สํานักทะเบียนและประมวลผล
5. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งหัวหน้างานและผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ

3.2.5 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5988 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญา
โทหรื อเอกทางด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรื อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนางสาวธาวินี จรัสโชติกลุ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 5988) คณะศิลปศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

- 10 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวธาวินี จรัสโชติกลุ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.6 เรื่อง คณะรัฐศาสตรขออนุมตั จิ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะรัฐศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5742 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญา
โทหรื อเอกทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา”
2. จ้างนางสาวสิ เรมอร อัศวพรหมธาดา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
วุฒิปริ ญญาโท (ตําแหน่งเลขที่ 5742) คณะรัฐศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวสิ เรมอร
อัศวพรหมธาดา เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.7 เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณขออนุมตั ิจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์เสนอ
ขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 6393 และ 6400 ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก เป็ น
“ปริ ญญาโทหรื อเอกทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรื อสาขาชีวเวชศาสตร์ วิทยาภูมิคุม้ กัน หรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง”
2. จ้างผูร้ ับทุนโครงการเครื อข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก จํานวน 2 ราย (ตําแหน่งเลขที่ 6393 และ 6400)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 32,300 บาท
2.1 นางสาวมยุรฉัตร แก้วมณี (ตําแหน่งเลขที่ 6393)
2.2 นางสาวทิพวรรณ พิศวง (ตําแหน่งเลขที่ 6400)
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป

- 11 สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.8 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะเศรษฐศาสตร์เสนอขอปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 4491 และ 4766 ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น เป็ นให้ได้รับค่าจ้าง
32,300 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่หน่วยงานรับเรื่ องดังนี้
1. นายมณเฑียร สติมานนท์ (ตําแหน่งเลขที่ 4491 ได้รับวุฒิปริ ญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ จากสถาบันการศึกษา Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2556 วันที่
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
2. นายธร ปี ติดล (ตําแหน่งเลขที่ 4766) ได้รับวุฒิปริ ญญาเอก สาขา Social Policy University of
Oxford สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วนั ที่ 3 กันยายน 2556 วันที่สาํ เร็ จการศึกษา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

3.2.9 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอปรับ
วุฒินายมานิต สาธิตสมิตพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 4944 ซึ่งได้รับวุฒิ
Doctor of Science สาขา Global Information and Telecommunication Studies จาก Waseda University เพิ่มขึ้น เป็ น
ให้ได้รับค่าจ้าง 32,300 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒินายมานิต สาธิตสมิตพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย

- 12 สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2.10 เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองกิจการนักศึกษาเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเลขที่ 6383 ค่าจ้าง 15,190 บาท กองกิจการนักศึกษา เป็ น
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริ ญญาตรี ) ค่าจ้างขั้น 15,190 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดกองกิจการนักศึกษา ตามที่เสนอ

3.2.11 เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับวุฒิ
นายอิทธิกร ธรรมจันทึก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับวุฒิ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่มขึ้น เป็ นให้ได้ค่าจ้าง
20,660 บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็ นวันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่ อง
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับวุฒินายอิทธิกร ธรรมจันทึก พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.12 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติกําหนดตําแหนงสาขา
ขาดแคลนและหายาก จํานวน 21 อัตรา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเสนอ
ขอดําเนินการดังนี้
1. อนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งสาขาขาดแคลนและหายาก จํานวน 21 ตําแหน่ง ตามรายชื่อตําแหน่งดังนี้
1.1 แพทย์
1.2 ทันตแพทย์
1.3 เภสัชกร
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1.5 นักรังสี การแพทย์
1.6 นักเทคนิคการแพทย์
1.7 นักกายภาพบําบัด
1.8 นักกิจกรรมบําบัด
1.9 นักวิชาการอาชีวบําบัด
1.10 นักวิทยาศาสตร์
1.11 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.12 นักฟิ สิ กส์การแพทย์
1.13 นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก
1.14 นักกายอุปกรณ์
1.15 นักเวชศาสตร์การสื่ อความหมาย
1.16 นักโสตสัมผัสวิทยา
1.17 นักจิตวิทยา
1.18 นักสังคมสงเคราะห์
1.19 นักวิชาการโภชนาการ
1.20 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1.21 นักสุ ขศึกษา
2. อนุมตั ิวิธีการ ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กําหนด
3. ทั้งนี้โดยให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติดาํ เนินการจ้างผูผ้ า่ นการคัดเลือกในแต่ละ
ตําแหน่งได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิการจ้างจากอธิการบดีแล้ว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
1. ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีไม่เคยกําหนดตําแหน่งเหล่านี้ไว้ใช่หรื อไม่
2. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า เดิมต้องขออนุมตั ิเป็ นแต่ละ
ตําแหน่ง แต่ในครั้งนี้ได้ขออนุมตั ิในภาพรวม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งสาขาขาดแคลนและหายาก จํานวน
21 ตําแหน่ง และวิธีการขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก ตามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเสนอ

- 14 3.2.13 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูสอน จํานวน 3 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,780 บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ 8,000 บาท ตั้งแต่วนั ที่
21 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดังนี้
1. Mr. Daniel Gerard O Connell
2. Mr. Christopher Thomas Sarkar
3. Ms. Katherine Labrador Batac
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์ จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ

3.2.14 เรื่อง สถาบันภาษาขออนุมตั ิจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูสอน จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันภาษาเสนอขอจ้าง Miss Jillian Kelly
Mukavetz เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน โดยให้ได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,780 บาท ค่าเช่าบ้าน
เดือนละ 8,000 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีเงื่อนไขหากการจ้าง Miss Jillian
Kelly Mukavetz ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 สถาบันภาษามีงบประมาณการจ้างไม่
เพียงพอในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และหรื อไม่ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรา งบประมาณในการจ้างไม่เพียงพอใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สถาบันภาษารับผิดชอบงบประมาณการจ้างด้วย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีใช้งบประมาณในส่ วนใด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายกล่าวว่า ใช้งบแผ่นดินซึ่งจะตํ่ากว่า
ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริ ญญาโท
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษากล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราให้กบั สถาบันภาษาโดยเป็ น
งบพิเศษเพื่อจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจํานวน 10 อัตรา แต่ได้ไม่ครบตามจํานวนเนื่องจากค่อนข้างมีการแข่งขัน
สู ง
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากกรณี น้ ีได้ค่าจ้างน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิ
ปริ ญญาโท ขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับประเด็นนี้ไปพิจารณา

- 15 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Miss Jillian Kelly Mukavetz เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาว
ต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดสถาบันภาษา ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

3.2.15 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน
1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. จ้าง Mr. Peter Joseph Bolan เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ ที่มีสญ
ั ญาจ้างตําแหน่งผูส้ อน
ลําดับที่ 2 เนื่องจากเป็ นการจ้างใหม่ ตามอัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้างดังนี้
1.1 ให้จา้ งโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ (งบคลัง) ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 20,780 บาท
(อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของตําแหน่ง) ค่าเช่าบ้านเดือนละ 8,000 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม
2556 ทั้งนี้ในส่ วนต่างของค่าจ้างที่ยงั ไม่ถึงอัตราค่าจ้างเดือนละ 22,490 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนเงินเดือนละ 17,10 บาท
ให้ใช้เงินงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์พอกสมทบ
1.2 จ้าง Mr.Peter Joseph Bolan ในอัตราค่าจ้าง 22,490 บาท (สู งกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า)
จากเงินงบประมาณ (งบคลัง) ไปยังกรมบัญชีกลาง โดยขอจ้างตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์มีลูกจ้างที่ใช้งบประมาณของคณะหรื อไม่
คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า มีอาจารย์ที่เป็ นลูกจ้างในโครงการพิเศษ และขณะนี้มีอยู่ 5 อัตรา
เพราะอัตราค่อนข้างมีจาํ กัด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr.Peter Joseph Bolan เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูส้ อน สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.2.16 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางผูม ีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอจ้างผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยขอจ้างต่อเป็ นระยะเวลา 1 ปี ในปี งบประมาณ 2557 ตั้งแต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 (ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542) โดยมีเงื่อนไขว่าหากคณะได้รับงบประมาณการจ้างไม่เพียงพอในปี งบประมาณ
2557 ให้คณะสหเวชศาสตร์รับผิดชอบงบประมาณการจ้างบุคคลทั้ง 2 ราย ดังนี้

- 16 1. ศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก นายแพทย์อุทยั ตีระวนินทร อัตราค่าจ้างเดือนละ 47,720 บาท
2. รองศาสตราจารย์ พิมพ์อาํ ไพ เวนเซล อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,420 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 ราย สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองขออนุมัติจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
เสนอขอจ้างศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร ผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 47,720 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเป็ นการจ้างในกรณี ที่มีอายุเกิน
65 ปี และเป็ นการจ้างต่อเนื่องเกิน 5 ปี ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขหากคณะได้รับงบประมาณการจ้างไม่เพียงพอใน
ปี งบประมาณ 2557 ให้คณะรับผิดชอบงบประมาณการจ้างบุคคลดังกล่าวด้วย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร ผูม้ ีความรู ้
ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ตามที่เสนอ

3.3.2 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมตั ิปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน
สํานักเลขานุการคณะฯ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอปรับโครงสร้างการ
แบ่งส่ วนราชการภายในสํานักงานเลขานุการคณะดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนชื่องานจากเดิม “งานมาตรฐานการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์” เป็ น “งานนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา”
2. เพิ่ม ย้ายและยุบหมวดภายในงานต่าง ๆ ดังนี้
2.1 งานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
- เพิ่มหมวดนโยบายและแผน (ย้ายมาจากบริ หารและธุรการ)
- ย้ายหมวดวิเทศสัมพันธ์ งานวิชาการและวิจยั
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หมวดโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ งานบริ หารและธุรการ
2.2 งานบริ หารและธุรการ
- เพิ่มหมวดโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์
- ย้ายหมวดนโยบายและแผนไปสังกัดงานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
2.3 งานวิชาการและวิจยั
- เพิ่มหมวดวิเทศสัมพันธ์ (เดิมอยูง่ านนโยบายและมาตรฐานการศึกษา)
- ยุบรวมหมวดบริ การโสตทัศนูปกรณ์ กับหมวดประชาสัมพันธ์ และเปลี่ยนชื่อเป็ น
หมวดโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ไปสังกัดงานบริ หารและธุรการ
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการภายในสํานักงาน
เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

3.3.3 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ 5916 ตําแหน่งอาจารย์ ขั้นปริ ญญาโท-เอก เป็ น “ปริ ญญา
โทหรื อเอกทางด้านประวัติศาสตร์ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2. จ้างนายปรี ดี หงษ์สต้น เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาโท
(ตําแหน่งเลขที่ 5916) คณะศิลปศาสตร์ โดยให้ได้รับค่าจ้างขั้น 23,720 บาท
3. ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์เคยมีกรณี เช่นนี้ 2-3 รายแล้ว โดย ก.บ.ม. มีมติวา่
ให้รับเป็ นอาจารย์แต่ให้อยูใ่ นการดูแลและต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็ นระยะ ๆ สําหรับกรณี น้ ีกเ็ ช่นเดียวกัน
ซึ่งไม่น่ามีปัญหาใด

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายปรี ดี หงษ์สต้น เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ โดยให้คณะศิลปศาสตร์รายงานผลให้
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3.3.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติแตงตัง้ และยายสับเปลี่ยนผูบริหาร
สายสนับสนุนวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
2153/2556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน จํานวน
4 ราย และแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกอง จํานวน 7 ราย ตั้งแต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็ นต้น
ไปนั้น เพื่อให้การบริ หารงานของมหาวิทยาลัยเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยเหมาะสมและต่อเนื่อง อธิการบดีจึง
เห็นสมควรให้ดาํ เนินการดังนี้
1. ให้ขา้ ราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากหน้าที่ จํานวน 3 ราย
1.1 นางพรพิมล บุญศิริ เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานบริ หารการวิจยั ให้พน้ จากหน้าที่เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
1.2 นางสุ พิน หิ รัณยะวสิ ต หัวหน้างานอัตรากําลัง รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ ให้พน้ จากหน้าที่หวั หน้างานอัตรากําลัง
1.3 นางรัชนี สุ ขสว่าง หัวหน้างานกลุ่มตรวจ 1 สํานักงานตรวจสอบภายใน รักษาราชการ
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ให้พน้ จากหน้าที่หวั หน้างานกลุ่มตรวจ 1
2. แต่งตั้งบุคลากรให้รักษาราชการ จํานวน 5 ราย
2.1 นางปิ่ นพนิต โปมิล ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่
27) หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลและการประเมินผล กองแผนงาน ให้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสหเวช
ศาสตร์ โดยให้พน้ จากหน้าที่หวั หน้างานพัฒนาระบบข้อมูลและการประเมินผล กองแผนงาน
2.2 นางสาวสิ รินาท มาสังข์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ (ตําแหน่ง
เลขที่ 1027) งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน ให้รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูล
และการประเมินผล กองแผนงานอีกหน้าที่หนึ่ง
2.3 นางนุชริ นทร์ ชลูดดง ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 0098)
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ให้รักษาราชการแทนหัวหน้างานอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ โดยให้
พ้นจากหน้าที่หวั หน้างานพัฒนาบุคลากร
2.4 นางสาวสุ รัสวดี อาจนนท์ลา ตําแหน่งบุคลากรปฏิบตั ิการ (ตําแหน่งเลขที่ 5000) งาน
พัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ให้รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
2.5 นางสาวสุ มาลี สุ พรรณสาลีกลุ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ
(ตําแหน่งเลขที่ 1938) งานตรวจก่อนจ่าย กองคลัง ให้รักษาราชการแทนหัวหน้างานกลุ่มตรวจ 1 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน โดยให้พน้ จากหน้าที่เดิมในสายงานวิชาการเงินและบัญชี และไปปฏิบตั ิงานในสายงานตรวจสอบ
3. ย้ายสับเปลี่ยนหัวหน้างาน จํานวน 3 ราย
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0087) หัวหน้างานบริ หารอาคารสถานที่ กองกลาง ไปดํารงตําแหน่งหัวหน้างานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ กอง
งานศูนย์รังสิ ต โดยให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารอาคารสถานที่ กองกลาง
3.2 นางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
(ตําแหน่งเลขที่ 0004) หัวหน้างานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ กองงานศูนย์รังสิ ต ไปดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน
บริ หารสํานักงานท่าพระจันทร์ กองกลาง โดยให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้างานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ กองงาน
ศูนย์รังสิ ต
3.3 นายสุ รพล เล่ากุล ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ (ตําแหน่งเลขที่
0089) หัวหน้างานบริ หารสํานักงานท่าพระจันทร์ กองกลาง ไปดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารอาคารสถานที่
กองกลาง โดยให้พน้ จากตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารสํานักงานท่าพระจันทร์ กองกลาง
4. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
4.1 ตัดโอนอัตราตําแหน่งเลขที่ 5048 ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้ าปฏิบตั ิการ สังกัดกองกลาง
ซึ่งนายจักรกฤษณ์ กิตติวงศาโรจน์ ครองอยูไ่ ปตั้งจ่ายที่กองอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต โดยให้ปฏิบตั ิงานที่งานซ่อม
บํารุ งและบริ การ
5. ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้นไป ยกเว้นรายที่ 1.1 และ 2.1 และ 2.2 ให้มี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายนัทธี ฤทธิ์ดี กล่าวว่า การใช้คาํ ว่า รักษาราชการแทนจะมีปัญหาเรื่ องการเบิกจ่ายเงินประจํา
ตําแหน่ง เพราะในระเบียบการจ่ายเงินเขียนไว้วา่ ให้จ่ายกับผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งด้วย หากใช้คาํ ว่า ผูร้ ักษา
ราชการแทนจะเบิกเงินประจําตําแหน่งไม่ได้
ประธานกล่าวว่า กรณี น้ ีสามารถเบิกจ่ายได้ เพราะได้ขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งและย้ายสับเปลี่ยนผูบ้ ริ หาร สายสนับสนุนวิชาการ และ
ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ราย ตามที่เสนอ

3.3.5 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติเสนอแนวทางการหมุนเวียนผูดํารง
ตําแหนงเลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่อธิการบดีมีนโยบายในการหมุนเวียน
ผูบ้ ริ หารระดับเลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน หรื อตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานยิง่ ขึ้น
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางการหมุนเวียนผูด้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการ

- 20 คณะ/สํานัก/สถาบัน หรื อตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าดังนี้
1. ผูท้ ี่จะไปดํารงตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
2. ต้องมีความรู ้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตั ิงานนั้น ๆ
3. การหมุนเวียนผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน หรื อตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าให้
ดําเนินการอย่างน้อย 4 ปี /ครั้ง ทั้งนี้หากมีเหตุผลความจําเป็ นให้ขยายการหมุนเวียนได้ครั้งละ 1 ปี แต่รวมแล้วต้องไม่
เกิน 2 ครั้ง
4. ในระยะแรกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทตําแหน่งและกระทบในเรื่ องอัตรา
เงินเดือน จึงเห็นควรให้หมุนเวียนผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบันหรื อตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
โดยกําหนดกลุ่มของผูด้ าํ รงตําแหน่งที่จะหมุนเวียนดังนี้
4.1 กลุ่มตามโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการกับกลุ่มโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการ
4.2 กลุ่มตามโครงสร้างการแบ่งส่ วนงานที่จดั ตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับกลุ่มตามโครงสร้างการแบ่งส่ วนงานที่จดั ตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. การหมุนเวียนครั้งแรก ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหมุนเวียนผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการคณะ/
สํานัก/สถาบัน หรื อตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครองตําแหน่งในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนกล่าวว่า กรณี ถือว่า เป็ นหลักการไม่ใช่วิธีการ
เพราะน่าจะมีการดําเนินการด้วยวิธีการที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ และเงินประจําตําแหน่งของเลขานุการคณะแต่ละ
คณะอาจจะไม่เท่ากัน เงินค่ารักษาพยาบาลหรื อสวัสดิการอาจจะต้องนํามาพิจารณาด้วย เพราะหากย้ายผูท้ ี่เคยได้
สวัสดิการที่ดีไปอยูใ่ นคณะที่มีสวัสดิการน้อยกว่า อาจจะเหมือนเป็ นการลงโทษ ไม่ใช่การหมุนเวียน ประเด็นที่สอง
ในวิธีการต้องเป็ นการยินยอมทั้งสองฝ่ าย หรื อพิจารณาจากจํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งแล้วโยกย้าย หากโยกย้ายแล้วมี
ปั ญหาไม่สามารถทํางานในคณะได้ จะมีการทดลองปฏิบตั ิราชการก่อนหรื อไม่
2. คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า สําหรับเรื่ องนี้ได้หารื อกับเจ้าหน้าที่แล้ว เลขานุการคณะจะมี
ประสบการณ์ในงานด้านต่าง ๆ ของคณะอยูพ่ อสมควร การโยกย้ายระดับนี้จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานหรื อการ
ประสานงานกับทีมบริ หารของคณะ ในส่ วนของการโยกย้ายเลขานุการคณะอาจจะมีลกั ษณะของประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน จึงขอให้พิจารณาในประเด็นนี้ดว้ ย เพราะหากมีการโยกย้ายแล้วอาจจะไม่เข้าใจเนื้องานของแต่ละคณะ
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการหมุนเวียนตําแหน่งครั้งนี้
เป็ นการหมุนเวียนเลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบันที่ครองตําแหน่งมาไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี กรณี น้ ีเป็ นการโยกย้ายเพราะอยู่
ในตําแหน่งนานเกินไปหรื อเพราะวัตถุประสงค์อื่น เพราะหากไม่มีความชัดเจนอาจจะเกิดปัญหาในภายหลัง
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีเห็นว่าไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็ นสวัสดิการของ

- 21 แต่ละคณะที่แตกต่างกัน หากจะให้เกิดความเป็ นธรรมต้องมีการกําหนดสวัสดิการพื้นฐานของเลขานุการคณะ ส่ วน
เรื่ องเงินพิเศษอื่น ๆ ให้เป็ นเรื่ องของแต่ละคณะ และในส่ วนของการโยกย้ายคณบดีแต่ละคณะมีสิทธิพิจารณาคัดเลือก
หรื อไม่ แต่ในเรื่ องนี้เห็นว่า ควรจะรอให้เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและตัดตําแหน่งเลขานุการคณะออก
5. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีหลายคณะที่ไม่ต้ งั เลขานุการคณะ โดยคณบดีจะประสานงานกับ
หัวหน้างานโดยตรง หลายคณะให้หมุนเวียนคนละ 1-2 ปี แต่ในกรณี น้ ีไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะในเชิงบริ หารบุคคลจะ
เป็ นความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ กรณี ของอาจารย์มีทิศทางการเจริ ญก้าวหน้าที่ชดั เจน แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีความชัดเจน
ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะมีปัญหาค่อนข้างมาก
6. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากล่าวว่า สําหรับเลขานุการคณะที่อยูใ่ นคณะเล็กแล้วต้อง
ไปทํางานกับคณะใหญ่อาจจะเป็ นเรื่ องที่ลาํ บาก
7. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีไม่มีเลขานุการคณะคนใดต้องการย้ายจากที่เดิม แต่เมื่อเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วจะดําเนินการได้ง่ายกว่าในกรณี น้ ี เพราะขณะนี้ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
เลขานุการคณะได้ ทําได้เพียงโยกย้ายให้ไปอยูค่ ณะอื่น แต่เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วสามารถให้
เลขานุการคณะออกจากตําแหน่งได้ หากไม่มีประสิ ทธิภาพ และในเชิงของการบริ หารบุคคลไม่ควรให้ดาํ รงตําแหน่ง
เดิมเป็ นเวลานานเกินไป
8. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารคณะหรื อหน่วยงานควรจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม การสับเปลี่ยนระดับเลขานุการคณะสามารถสับเปลี่ยนกับผูอ้ าํ นวยการกองได้หรื อไม่
เพราะหากทําได้จะเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้งานในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็ นงานของหน่วยงานกับงานของ
คณะ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์มาก
9. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมหาวิทยาลัยก็ได้เคยดําเนินการไปแล้ว
10. คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีหากมีการสับเปลี่ยนเฉพาะเลขานุการคณะอาจจะมี
ตัวเลือกที่จาํ กัด ในส่ วนของคณะแพทยศาสตร์ตอ้ งการกําหนดว่า ผูท้ ี่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป จึงจะเป็ นเลขานุการคณะได้
กรณี น้ ีสามารถทําได้หรื อไม่ เพื่อให้มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งไม่นานเกินไป
11. ประธานกล่าวว่า เรื่ องอายุกเ็ ป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ เช่น วิทยาลัยโลกคดีศึกษามีเลขานุการคณะอายุ
38 ปี ซึ่งจะต้องทํางานไปอีก 22 ปี เพราะเมื่อแต่งตั้งผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยก็จะอยูใ่ นตําแหน่งนาน และจะไม่มีความ
กระตือรื อร้น
12. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า โดยข้อเท็จจริ งแล้วเลขานุการคณะต้องดูแลและมีองค์ความรู ้
และบริ หารจัดการเรื่ องต่าง ๆ ภายในคณะ ส่ วนการหมุนเวียนหากเป็ นไปได้ตอ้ งมีการเพิ่มทักษะของเลขานุการคณะ
เพื่อให้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน มิฉะนั้นหากเลขานุการคณะหนึ่งมีประสิ ทธิภาพแต่อีกคณะหนึ่งมีประสิ ทธิภาพน้อย
กว่า อาจจะทําให้เกิดปัญหาในการทํางานได้ หากการปรับย้ายได้ผทู ้ ี่มีความสามารถในการทํางานสามารถทํางานต่อ
ได้ทนั ที กรณี น้ ีเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ และเลขานุการคณะที่มีอยูท่ ้ งั หมดค่อนข้างมีประสิ ทธิภาพที่แตกต่างกัน หากเป็ น
เช่นนี้คณะต่าง ๆ ก็ตอ้ งการเลขานุการคณะที่มีประสิ ทธิภาพสูง ซึ่งจะเป็ นโจทย์ที่ตอ้ งทําให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากร

- 22 มนุษย์พฒั นาเลขานุการคณะให้มีประสิ ทธิภาพเท่ากัน
13. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์กล่าวว่า วิทยาลัยฯ ได้กาํ หนดในข้อบังคับของ
วิทยาลัยฯ ว่า ให้เลขานุการคณะดํารงตําแหน่งได้ 3 ปี จึงหมดวาระ การแก้ไขปั ญหานี้ตอ้ งทําให้เลขานุการคณะ
ก้าวหน้าด้วย เพราะการโยกย้ายอย่างเดียวเหมือนกับการย้ายปัญหาไปอีกที่หนึ่ง
14. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ กล่าวว่า ในกรณี น้ ีเห็นด้วยกับหลักการในการ
เปลี่ยนแปลง แต่การปรับเปลี่ยนตําแหน่งของผูอ้ าํ นวยการกองกับเลขานุการคณะในปัจจุบนั คงเป็ นเรื่ องที่อธิบายยาก
เพราะไม่ได้พฒั นาในลักษณะที่มีการทํางานในรู ปแบบนี้ เพราะฉะนั้นต้องสร้างโปรแกรมให้ผทู ้ ี่ไม่ได้เป็ นเลขานุการ
คณะเข้าสู่ ตาํ แหน่งเลขานุการคณะ ซึ่งต้องมีความชัดเจน การหมุนเวียนเพียงแค่ให้คนจากคณะหนึ่งไปอีกคณะหนึ่ง
ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่ องความสามารถของคน แต่เห็นด้วยกับการดํารงตําแหน่งนานไม่เป็ นประโยชน์ แต่การเปลี่ยนแปลง
ต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับระบบ และการขึ้นสู่ตาํ แหน่งเลขานุการคณะต้องมีการเตรี ยมการ ประเด็นที่สอง หาก
ต้องการทดลองต้องทดลองจากกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน เช่น หากเป็ นเลขานุการคณะในกลุ่มสุ ขศาสตร์ให้เปลี่ยนคณะ
ภายในกลุ่มสุ ขศาสตร์ หรื อคณะที่อยูท่ ี่ศูนย์รังสิ ตก็ให้สบั เปลี่ยนกับคณะภายในศูนย์รังสิ ตก่อน เพราะอาจจะมี
สวัสดิการที่ไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งหากจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต้องพิจารณาในเรื่ องนี้ดว้ ยว่า สามารถทําได้
หรื อไม่ หรื อค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนได้หรื อไม่ และมีผลกระทบกับสวัสดิการไม่มาก และหากบุคคลใดถูกโยกย้ายแล้ว
ได้รับสวัสดิการลดลงจะเป็ นเหมือนการถูกลงโทษ
15. ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลกล่าวว่า ประเด็นเรื่ องสวัสดิการเป็ นปัญหา
ค่อนข้างมาก เพราะมีการกระจายอํานาจให้คณะต่าง ๆ แต่ส่วนกลางต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์กลางและหากให้
สวัสดิการเท่ากันไม่ได้ ควรจะมีการกําหนดสวัสดิการขั้นตํ่าที่เหมาะสมได้ ส่ วนสํานักทะเบียนและประมวลผลต้อง
อาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญเป็ นพิเศษ และในระยะหลังได้ทาํ งานร่ วมกับคณะและให้คณะช่วยในการทํางานมาก
ขึ้น และมีขอ้ กังวลว่าจะทําให้งานของมหาวิทยาลัยเสี ยหายได้ แต่หากมีเวลา 6 ปี น่าจะพอที่จะบริ หารจัดการให้แก้ไข
ปัญหาในส่ วนนี้ได้ แต่หากให้มีการโยกย้ายในกลุ่มของหน่วยงานที่จดั ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยด้วย กับโยกย้ายใน
กลุ่มที่จดั ตั้งตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย กรณี เช่นนี้สาํ นักทะเบียนและประมวลผลก็สามารถโยกย้ายไปอยูท่ ี่คณะ
ได้ เพราะมีงานด้านการเรี ยนการสอนและด้านไอทีและบางตําแหน่งต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
16. คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กล่าวว่า เรื่ องการโยกย้ายอาจจะมีความจําเป็ นในบางกรณี
โดยทัว่ ไปเห็นว่า เลขานุการคณะเหมือนรองคณบดีฝ่ายบริ หารเพราะต้องดูแลงานทุกเรื่ องของคณะ หากได้เลขานุการ
ที่มีประสิ ทธิภาพจะไม่มีปัญหาใด แต่หากไม่มีประสิ ทธิภาพก็ควรจะมีการหมุนเวียน ในกรณี น้ ีเห็นด้วยในหลักการ
แต่น่าจะพิจารณาเป็ นกรณี ไป เพราะหากจะหมุนเวียนตลอดเวลาอาจจะเป็ นปั ญหาได้
17. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวว่า การโยกย้ายเลขานุการคณะน่าจะอยูก่ บั ความคิดเห็นของ
คณบดีเป็ นหลักด้วย เพราะเคยนําเรื่ องนี้เสนอที่ประชุมคณบดีและให้คณบดีเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ เพราะหากโยกย้ายแล้ว
เกิดปั ญหาจะเป็ นการนําปัญหาจากคณะหนึ่งไปอีกคณะหนึ่ง และในหลายเรื่ องเลขานุการคณะก็มีความแม่นยํากว่า
รองคณบดี และคณบดีอาจจะต้องให้เลขานุการคณะช่วยดูแลในหลาย ๆ เรื่ อง และหากจะมีการโยกย้ายจริ ง ๆ ต้องใช้

- 23 เวลาพอสมควรและต้องมีระบบรองรับ และเลขานุการคณะบางคนก็มีอายุมากและต้องการเกษียณอยูท่ ี่คณะ ต้องการ
ให้ใช้เวลามากกว่านี้สาํ หรับเรื่ องนี้
18. ประธานสภาข้าราชการกล่าวว่า โดยหลักแล้วเห็นด้วย เพราะการทํางานในที่เดิมนานเกินไปไม่
เป็ นผลดี แต่น่าจะปรับปรุ งวิธีการ ในกรณี น้ ีได้หารื อกับผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ องวิธีการโดยให้ผทู ้ ี่
ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน ผูอ้ าํ นวยการ หรื อเลขานุการคณะมีการจัดอันดับ โดยเตรี ยมความพร้อมในทุก ๆ ด้านและ
พร้อมที่จะให้คณบดีสามารถเลือกไปปฏิบตั ิงานได้ และมีความรู ้ความสามารถเท่าที่คณะต้องการ และสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์กจ็ ะอบรมความรู ้ให้กบั ผูท้ ี่จะดํารงตําแหน่งเหล่านี้ต้ งั แต่หวั หน้างาน ผูอ้ าํ นวยการกอง และเลขานุการ
คณะ และน่าเห็นใจคณะใหม่ที่เกิดขึ้นไม่สามารถหาเลขานุการคณะได้ และหากได้เลขานุการคณะที่มีประสิ ทธิภาพ
ไม่เพียงพอก็ทาํ ให้นโยบายของคณบดีไม่บรรลุเป้ าหมาย สําหรับผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการโยกย้ายนั้นไม่สามารถทําได้ เพราะ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ แต่อาจจะตั้งให้เป็ นที่ปรึ กษาเลขานุการคณะ และเงินค่าตอบแทนที่เคยได้เมื่อถูกโยกย้าย
ไปอยูค่ ณะเล็กแล้วไม่ได้เงินค่าตอบแทนก็ไม่สามารถทําได้ เพราะเป็ นสิ ทธิที่ควรได้รับ และในกรณี ที่มีความคิดเห็น
ไม่ตรงกับคณบดีไม่น่าจะเป็ นปั ญหา เพราะให้เน้นที่การทํางานเป็ นหลัก และควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างจริ งจัง
19. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ในกรณี น้ ีนอกจากการพิจารณาในระดับคณะ
แล้ว ขอให้พิจารณาในส่วนของสํานักงานอธิการบดีดว้ ย เพราะความถนัดของเลขานุการคณะบางคนอาจจะเหมาะที่
จะไปทํางานที่สาํ นักงานอธิการบดีได้ เพราะฉะนั้นน่าจะนํามารวมไว้ตรงกลางเป็ นผูบ้ ริ หารในสายสนับสนุนวิชาการ
และหมุนเวียนตามความเหมาะสม
20. ประธานกล่าวว่า ในเรื่ องนี้มีขอ้ คิดเห็นที่แตกต่างกันมากในเรื่ องวิธีการและหลักการ ขอให้ฝ่าย
บริ หารทรัพยากรมนุษย์รับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับทราบข้อเสนอการหมุนเวียนผูด้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการคณะ/
สํานัก/สถาบัน และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดงานธรรมศาสตรเพื่อประชาชนในวาระครบรอบ 80 ป มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ป 2557
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ให้
มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันวิชาการชั้นนําของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู ้และ
การแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมัน่ คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพนั ธกิจในการจัด
การศึกษาและส่ งเสริ มวิชาการทําวิจยั ให้บริ การแก่สงั คม ส่ งเสริ มและพัฒนาประชาธิปไตย ศีลธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นในวาระครบรอบ 80 ปี แห่ งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีโครงการ “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” เพื่อให้คณะ

- 24 และสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนการบริ การสังคมและการวิจยั ได้นาํ ผลงานทางวิชาการทั้งงานวิจยั และการเรี ยน
การสอนที่เป็ นไปเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ ปัญหาของสังคม ปัญหาของชุมชนและประชาชน นําเสนอเผยแพร่
ให้สาธารณชนได้รับทราบและนําไปสู่การพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปเพื่อประชาชนมากยิง่ ขึ้น
และเป็ นตัวอย่างแก่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อเปิ ดโอกาสและช่องทางให้คณะและสถาบันต่าง ๆได้นาํ เสนอผลงานทางวิชาการทั้งงานวิจยั
และการเรี ยนการสอนที่เป็ นไปเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ ปัญหาของสังคม ปัญหาของชุมชนและประชาชน
มาเผยแพร่ ให้สาธารณชนได้รับทราบ
2. เพื่อให้มีการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปเพื่อประชาชนมากยิง่ ขึ้นและเป็ น
ตัวอย่างแก่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
โดยกําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2557 ณ มธ. ศูนย์รังสิ ต และจะจัดแสดงผล
งานทางวิชาการโดยแบ่งเป็ นกลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย
1. กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์
3. กลุ่มเทคโนโลยี
4. กลุ่มสุ ขศาสตร์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีเห็นด้วยเพราะมีเวลาเตรี ยมการอีก 1 ปี และน่าจะจัดใน
รู ปแบบที่เป็ นนวัตกรรมของคณะต่าง ๆ ที่อยูใ่ นสายสุ ขศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์ เพื่อแสดงให้
ประชาชนและนักเรี ยนได้รับทราบ ที่ผา่ นมา มธ. ไม่เคยจัดงานในลักษณะนี้ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีการ
จัดงานเกษตรแฟร์ ในส่วนนี้น่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อทํางาน เพือ่ นํานวัตกรรมที่มีอยูม่ านําแสดง
ให้กบั ประชาคมและสังคมได้รับรู ้ รวมทั้งบทบาททางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของ มธ. ที่มีความโดดเด่น
ทางสังคมในด้านต่าง ๆ เห็นว่า เป็ นการนําเสนอในเชิงประจักษ์ให้สงั คมได้รับรู ้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดงานธรรมศาสตร์เพื่อประชาชนในวาระครบรอบ
80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
5.1 เรื่อง การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มธ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ มธ. มีนโยบายนําผลการปฏิบตั ิ

- 25 ราชการตามตัวชี้ วดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานภายใน มธ. ที่หน่วยงานทําข้อตกลงกับอธิการบดี
เป็ นประจําทุกปี งบประมาณ มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณสมทบให้จากที่ได้รับปกติ โดยเริ่ มดําเนิ นการมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สําหรับผลการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 ที่มหาวิทยาลัยได้นาํ งบประมาณมา
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้ าหมาย (การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ความเป็ นนานาชาติ และ
มหาวิทยาลัยของประชาชน) ทั้งนี้ผลจากการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสมทบให้แก่หน่ วยงานตามผลปฏิบตั ิ
ราชการดังกล่าว ทําให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้ าหมาย โดยผลผลิตตามนโยบายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ในการจัดทําคํารั บรองการปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงานภายใน มธ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงยังคง
นโยบายในการจัดสรรงบประมาณสมทบให้แก่ หน่ วยงานตามผลปฏิบตั ิราชการเช่ นเดิ ม
ฝ่ ายวางแผนได้ประชุมชี้แจงหน่วยงานแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 โดยตัวชี้วดั การปฏิบตั ิราชการ มี
ทั้งหมด 49 ตัวชี้วดั เป็ นตัวชี้วดั เดิม 39 ตัวชี้วดั และตัวชี้วดั ใหม่ 10 ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั มหาวิทยาลัยวิจยั 5 ตัวชี้วดั มหาวิทยาลัย
ของประชาชน 1 ตัวชี้วดั ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ 3 ตัวชี้วดั และด้านการพัฒนาองค์กร 1 ตัวชี้วดั
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มธ. และพันธกิจของหน่วยงานมากยิง่ ขึ้น
บัดนี้หน่วยงานได้จดั ทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการและเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ครบทุกหน่วยงานแล้ว จึงเสนอมาเพื่อลงนามคํารับรองดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยจาก สวทช. มาปฏิบัติงานเปนอาจารย
ประจําแบบพิเศษ (Adjunct Professor) ของ มธ. ภายใตขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวาง สวทช. กับ มธ.
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายสร้าง
ความร่ วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในลักษณะ Co-Branding ภายใต้
แนวคิด “Knowledge City” โดยมีขอ้ เสนอความต้องการด้านความร่ วมมือใน 3 เรื่ อง คือ 1) ความร่ วมมือด้านการวิจยั
ประกอบด้วย การใช้ทรัพยากรด้านเครื่ องมือวิจยั ร่ วมกัน และร่ วมมือด้านบุคลากรทางด้านการวิจยั 2) ความร่ วมมือ
ทางวิชาการ 3) ความร่ วมมือด้านการสร้างเครื อข่ายกับภาคเอกชน ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง สวทช.กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จดั ทําขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2555 โดยมีกาํ หนดระยะเวลาความ
ร่ วมมือตามบันทึกข้อตกลงทั้งสิ้ น 3 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556-2558)
ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการดังกล่าว มหาวิทยาลัยและ สวทช. ได้จดั ทําข้อตกลง
การจ้างนักวิจยั สวทช. คือ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ มาปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยในตําแหน่งอาจารย์ประจําแบบพิเศษ

- 26 (Adjunct Professor) เพื่อปฏิบตั ิงานด้านวิจยั อาจารย์บรรยายพิเศษ และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ การปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวไม่เกิน 9 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีกาํ หนดเวลาดังนี้
1. ปฏิบตั ิงานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ปี ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556 มี
ค่าตอบแทนระหว่างการปฏิบตั ิงาน เดือนละ 5,400 บาท โดยเป็ นงบประมาณของคณะ 3,400 บาท และมหาวิทยาลัย
สมทบ 2,000 บาท
2. ปฏิบตั ิงานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 1 ปี ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน
2556 มีค่าตอบแทนระหว่างการปฏิบตั ิงาน เดือนละ 6,150 บาท โดยเป็ นงบประมาณของคณะ 4,150 บาท และ
มหาวิทยาลัยสมทบ 2,000 บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.3 เรื่อง รายงานการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2556 (งบแผนดิน) ยอด
การเบิกจายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน
2556)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ ายการคลังได้จดั ทํารายงานการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ 2556 (งบแผ่นดิน) ยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้ นไตรมาสที่ 4
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ซึ่งสามารถทําได้ตามเป้ าหมายสําหรับค่าใช้จ่ายในภาพรวมคือ 93.95% แต่ใน
ส่ วนของงบลงทุนสามารถจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ได้ท้ งั 100% แต่ยงั มีปัญหาในเรื่ องการเบิกจ่ายค่าที่ดินซึ่งทําได้ 55.33% โดย
เฉลี่ยแล้วงบลงทุนเบิกจ่ายได้ 61.64% แต่ตามข้อกําหนดของคณะรัฐมนตรี ตอ้ งเบิกจ่ายได้ 80%
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

5.4 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2555 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานตรวจสอบภายในได้
ดําเนินการจัดทําสรุ ปการจัดส่ งงบการเงินประจําปี รายงาน ก.บ.ม. ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556
การนําส่ งงบการเงินประจําปี 2555 งบเงินรายได้หน่วยงาน 43 หน่วยงาน นําส่ งงบการเงินแล้ว
19 หน่วยงาน นําส่ งงบการเงินล่าช้า 23 หน่วยงาน ยังค้างส่ งงบการเงิน 1 หน่วยงาน ส่ วนงบการเงินโครงการบริ การ
การศึกษา 69 โครงการ นําส่ งงบการเงินแล้ว 40 โครงการ นําส่ งงบการเงินล่าช้า 29 โครงการ

- 27 หน่วยงานที่ยงั ค้างส่ งงบการเงินปี 2555 จํานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง โดยอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2556 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
U

นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

