0 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
---------------------------

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2557

วันจันทรที่ 2 มิถุนายน 2557
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
---------------------------

ผูม้ าประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
แทนรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร
ศูนย์รังสิ ต
3. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
และศูนย์พทั ยา
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
5. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณเอนก
แทนรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร
เกษโกวิทย์
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
9. รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
11. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒั นา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
14. อาจารย์ ดร.รัตนา
โตสกุล
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
15. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริ มสุ ข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิศิษฐ วัฒนเรื องโกวิท แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
19. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรี ยก์ มล รัชนกุล
แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
23. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกลุ
คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์

-224. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
สาริ สุต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
25. อาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
26. ศาสตราจารย์ วันทนีย ์
วาสิ กะสิ น
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
27. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
28. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
29. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณี สําราญเวทย์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
30. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
31. นางศรี จนั ทร์
จันทร์ชีวะ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
32. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
33. นางสาวปัญชลี
โชติคุด
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
พงศ์เมธากุล แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
34. อาจารย์ อภินนั ท์
35. อาจารย์ พัชรา
วงศ์หิรัญสมบัติ แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
36. นายมนัสสิ ทธิ์
นาคสวัสดิ์
แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
37. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
38. นางสาวกานติมา
พงษ์ศกั ดิ์
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
39. นายมนตรี
ฐิรโฆไท
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
40. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
ผูอ้ าํ นวยการสํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
41. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาข้าราชการ
42. นางสาวศิริจนั ทร์
ชุมพล
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ หารและธุรการ
43. นางสาวจรรจิรา
น่วมเจิม
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
44. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู แทนรักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
45. ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารท่าพระจันทร์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและ
การเรี ยนรู ้
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอํานวย คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

-34. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ฐิติอาชากุล
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนา สุ ริยธรรม
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ
11. นางสาวษิญาภา
ชุณหวรานนท์

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง มธ.
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประธานสภาอาจารย์
ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผูแ้ ทนข้าราชการฝ่ ายบริ การทางวิชาการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปรี ดี ฤทธิรงค์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
4. อาจารย์ กิตติพงศ์
กมลธรรมวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีทวั่ ไป
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายา
7. รองศาสตราจารย์ วรภัทร
ลัคนทินวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์เพือ่ การวิจยั ขั้นสูง
8. นางสุ พิณ
หิ รัณยะวสิ ต รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
9. นายสมศักดิ์
หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
10. นางอัจฉรา
วีระสัมพันธ์ หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
11. นางนุชริ นทร์
ชะลูดดง
หัวหน้างานอัตรากําลัง
12. นายสมศักดิ์
ปฏิสงั ข์
หัวหน้างานประชุม
13. นางสาววรรณพรรณ
นาคสังข์
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ
14. นายอดิศร
เพชรคุม้
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
15. นายภูมินาถ
สวัสดี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
16. นางสาวรักษิณา
แสงศรี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-41.1 เรื่อง กําหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป 2557
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันพฤหัสบดีที่
5 มิถุนายน 2557 จะมีการจัดเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวฒั น์สงั คมไทย” ครั้งที่ 8 เรื่ อง “วิกฤตการศึกษาไทย...
ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย์” โดยมีวทิ ยากรได้แก่ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธา ดร.มีชยั วีระไวทยะ ศาสตราจารย์
ดร.ปรี ดา วิบลู ย์สวัสดิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ดําเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์
วิสุวรรณ สําหรับกําหนดการงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2557 ในระหวางวัน
สถาปนาติดต่อกันจะมีการจัดงาน 3 วัน คือ วันที่ 26-28 มิถุนายน 2557 โดยจะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน ขอเชิญ
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันดังกล่าว
ประธานกล่าวว่า ขอให้ผบู ้ ริ หารและคณบดีมาร่ วมงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ด้วย เพราะถือว่าเป็ น
วันสําคัญของมหาวิทยาลัย ส่ วนกิจกรรมในวันอื่นสามารถร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง รายนามศิษยเกาดีเดนและผูทํา
คุณประโยชน ประจําป 2557
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผูท้ าํ
คุณประโยชน์ ประจําปี 2557 นั้น บัดนี้ได้พจิ ารณาเสร็ จสิ้ นแล้วมหาวิทยาลัยจึงได้จดั ทําประกาศอย่างเป็ นทางการ
รายนามศิษย์เก่าดีเด่นและผูท้ าํ คุณประโยชน์ ประจําปี 2557 โดยจะมีการมอบโล่ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมศรี บูรพา ขอเชิญผูบ้ ริ หารทุกท่านที่เสนอผูส้ มควรได้รับโล่เกียรติยศมาร่ วมงานและเป็ นเกียรติแก่ผไู ้ ด้รับโล่
ในครั้งนี้ดว้ ย
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง แนะนําการใชบริการ my Campus Mobile Application
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จดั ทําแอพพลิเคชัน่ ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ชื่อว่า my Campus Mobile Application ในการประชุมครั้งนี้ได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) มาบริ การลงทะเบียนและสอนวิธีการใช้แอพพลิเคชัน่ ดังกล่าวให้บริ เวณหน้าห้องประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.4 เรื่อง การเปดตัวระบบหองสมุดอัตโนมัตขิ องสํานักหอสมุด

-5ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักหอสมุดจะมีการเปิ ดตัวกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
การเปิ ดตัวระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่ง มธ. จะเป็ นห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกที่
เปิ ดระบบนี้ การเปิ ดระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และการเปิ ดระบบการยืมระหว่างห้องสมุด
ต่างประเทศ ซึ่งอาจารย์สามารถสื บค้นในระบบห้องสมุดและหากต้องการยืมจากห้องสมุดต่างประเทศที่ใดระบบก็จะ
ดําเนินการให้ และระบบ Digital Content ที่ มธ. มี จะมีการเปิ ดตัวในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ หอสมุด
ปรี ดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์ ขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.5 เรื่อง การจัดสัมมนาวิชาการของศูนยวิจัยคนควาและพัฒนายา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เดิมทางศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนา
ยาได้กาํ หนดจัดสัมมนาวิชาการ มหกรรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากลในวันที่ 24-25
มิถุนายน 2557 แต่เนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติจึงได้ขอเลื่อนการจัดงานออกไปเป็ นวันที่ 16-17 กรกฎาคม
2557 โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จเป็ นองค์ประธาน จึงขอ
เชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมรับเสด็จและร่ วมงานในวันดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.6 เรื่อง การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติของคณะสหเวชศาสตร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสหเวชศาสตร์มีกาํ หนดจัด International
Conference on Medical Innovation for Health วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งทางคณะได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ด และทรงเป็ น Keynote Speakers ในงานดังกล่าว
ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมรับเสด็จและร่ วมงานในวันดังกล่าว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.7 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารแจกในที่ประชุมดังนี้
1. ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกําหนดการจัด
งานครบรอบ 80 ปี แห่ งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คู่มือการใช้งาน my Campus Mobile Application

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

-6ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
2.1.1 เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติใหขาราชการพนจากตําแหนงหัวหนางาน
และแตงตั้งผูรักษาราชการในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 1 ราย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองกิจการนักศึกษาเสนอขอดําเนินการดังนี้
1. ให้นางนภวรรณ งามเกษม ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1236) อัตราเงินเดือน 53,080 บาท พ้นจากตําแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา เนื่องจากมีปัญหาด้านสุ ขภาพ
2. แต่งตั้งนายสมพร กรุ ดเงิน ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผูบ้ ริ หารตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการนักศึกษา (ตําแหน่งเลขที่ 1232) อัตราเงินเดือน 54,090 บาท เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
งานกิจกรรมนักศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้ขา้ ราชการพ้นจากตําแหน่งหัวหน้างานและแต่งตั้งผูร้ ักษาการ
ในตําแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา สังกัดกองกิจการนักศึกษา ตามที่เสนอ

2.1.2 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายขออนุมตั ิ
เปลี่ยนตําแหน่งเลขที่ 5799 ที่วา่ งอยู่ จากตําแหน่ง ” นักวิชาการโสตทัศนศึกษา” เป็ นตําแหน่ง”บุคลากร” เพื่อจะได้
ดําเนินการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบตั ิงานต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 อัตรา ตามที่เสนอ

2.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
2.2.1 เรื่อง สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสนอเรื่องการจัดทําแผนอัตรากําลัง

-74 ป (ปงบประมาณ 2557-2560) ของพนักงานเงินรายได ประเภทประจํา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอขอ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี (ปี งบประมาณ 2557-2560) ของพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการบริ หารบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 10 ได้กาํ หนดให้หน่วยงาน
จัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจําคราวละ 4 ปี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั ทําแผนอัตรากําลัง 4 ปี (ปี งบประมาณ 2557-2560) ของ
พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา ของสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

2.2.2 เรื่อง สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมขออนุมัติปรับแผนอัตรากําลัง 4 ป
พนักงานเงินรายได ประเภทประจํา ปงบประมาณ 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคมเสนอขอปรับ
แผนอัตรากําลัง 4 ปี พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา ในปี งบประมาณ 2557 โดยขอเพิ่มกรอบอัตรากําลัง พนักงาน
เงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ซึ่งมีผลทําให้กรอบอัตรากําลังพนักงานเงิน
รายได้ ประเภทประจํา สายสนับสนุนวิชาการ เพิ่มจากจํานวน 14 อัตรา เป็ นจํานวน 15 อัตรา
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับแผนอัตรากําลัง 4 ปี พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา
ปี งบประมาณ 2557 ของสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม ตามที่เสนอ

2.2.3 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายเสนอเรื่องการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพิ่มเติมใหแกวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
จํานวน 2 อัตรา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอเรื่ อง
การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระดับปริ ญญาเอก ค่าจ้าง 32,300 บาท เพิ่มเติมให้แก่วิทยาลัยโลกคดี
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา คือ อัตราเลขที่ 6351 และ 6352
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์

-8ระดับปริ ญญาเอก เพิ่มเติมให้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา จํานวน 2 อัตรา ตามที่เสนอ

2.2.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ใหแกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 1 อัตรา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอขอ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุ
นางสาว ณัฐสุ ดา เกาทัณฑ์ทอง โดยให้ปฏิบตั ิงานประจําที่ศูนย์ลาํ ปาง และให้คณะฯใช้อตั ราว่างที่มีอยูบ่ รรจุไปพลางก่อน
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีมีการขออัตรามาหลายอัตราเพื่อไปบรรจุที่ศูนย์ลาํ ปาง หากคณะยังมี
อัตราเหลือขอให้บรรจุบุคคลภายในคณะก่อน
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ขณะนี้มีการเปิ ดรับสมัครและใช้ตาํ แหน่งนี้ในการ
เปิ ดรับสมัคร เมื่อมีการบรรจุตาํ แหน่งจะซํ้าซ้อนกันหรื อไม่
3. ประธานกล่าวว่า ไม่ซ้ าํ ซ้อน เมื่อมีการบรรจุจะต้องทําการเปลี่ยนตําแหน่ง
4. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ค้นคว้าและพัฒนายากล่าวว่า เนื่องจากทางศูนย์วิจยั ค้นคว้าและพัฒนายาได้ขอ
อัตราไปจํานวน 4 อัตรา คือ ปริ ญญาเอก 2 อัตรา และปริ ญญาโท 2 อัตรา แต่ได้รับการปฏิเสธทั้งหมด
5. ประธานกล่าวว่า ขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณา ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้บรรจุอตั ราใหม่เป็ นจํานวนมาก
และได้จดั สรรอัตราที่เหลือให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ไปแล้ว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา

2.2.5 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายขออนุมัติใหพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร เดินทาง
ไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายเสนอ
ขอให้นายปรัชญา ปั ญญารัตน์ เดินทางไปฝึ กอบรมต่างประเทศ ณ Washington University in St. Louis School of
Medicine สหรัฐอเมริ กา มีกาํ หนด 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ด้วยทุนศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท – เอก วุฒิบตั รหรื อประสบการณ์เฉพาะทางคณะแพทยศาสตร์ ประจําปี 2556 โดยใช้ผลการ

-9ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ในขณะที่เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลฯ ในตําแหน่งแพทย์
ประเภทประจํา ซึ่งเป็ นผลการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้
เป็ นไปตามคุณสมบัติของผูท้ ี่ประสงค์ขออนุมตั ิลาฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้นายปรัชญา ปัญญารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เดินทางไปฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ตามที่เสนอ

2.2.6 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและกฎหมายเสนอเรื่องแนวปฏิบัติการเลื่อน
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิการเลื่อนค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง แนวปฏิบตั ิการเลื่อน
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โดยใช้สาํ หรับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 นั้น บัดนี้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบตั ิในการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปี 2557 โดยปรับปรุ งจากแนวปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้
เดิมตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง แนวปฏิบตั ิการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ใน 2
ประเด็น คือ
1. ยกเลิกการเลื่อนค่าจ้างขั้นตํ่าร้อยละ 4 โดยให้หน่วยงานกําหนดร้อยละของการเลื่อนได้ตามผลการ
ประเมิน
2. กําหนดให้มีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการที่มีหน้าที่กลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของข้าราชการ
3. กําหนดให้คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง ส่ งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างให้รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย ภายในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
1. ประธานกล่าวว่า ในระบบราชการเมื่อเทียบกับพนักงานมหาวิทยาลัย 4% จะเท่ากับ 1 ขั้น หากบุคคล
ให้ต่าํ กว่า 1% ของข้าราชการก็จะมีการร้องเรี ยน แต่กรณี ของพนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่ถือว่า 4% คือ 1 ขั้น แต่สามารถ

- 10 เลื่อนได้ต้ งั แต่ 1% - 8%
2. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีควรจะมีการเทียบเคียงขั้นตํ่าให้เหมือนกับข้าราชการ เพราะ
พนักงานมหาวิทยาลัยก็ทาํ งานลักษณะเดียวกับข้าราชการ หากไม่ได้กาํ หนดเรื่ องเกณฑ์ข้ นั ตํ่าให้สอดคล้องกับข้าราชการ
เมื่อมีการประเมินอาจจะเกิดปั ญหาได้
3. ประธานกล่าวว่า คณบดีคณะรัฐศาสตร์เห็นว่า ควรจะกําหนดการเลื่อนขั้นตํ่าไว้ที่ 4% เพราะปกติ
ข้าราชการก็ไม่ได้กาํ หนดขั้นตํ่าไว้ จะให้ครึ่ งขั้นหรื อไม่เลื่อนเงินเดือนก็ได้ เพราะไม่ใช่การลงโทษ แต่ที่ผา่ นมาบุคคลใด
ได้ต่าํ กว่า 1 ขั้นก็จะมีการร้องเรี ยน
4. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยากล่าวว่า ในกรณี น้ ี
อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับเกณฑ์ปฏิบตั ิของแต่ละคณะในเรื่ องเกณฑ์ข้นั ตํ่าอาจจะไม่เท่ากัน ซึ่งต้อง
พิจารณาในประเด็นนี้ดว้ ย เรื่ องการเทียบเคียงระหว่างข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วยภาระ
งานขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ จํากัดอยู่ คณะต้องพิจารณาว่า
จะประยุกต์เข้ากับเกณฑ์ที่แต่ละคณะประกาศอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ทวั่ ไปไม่ได้ แต่ตอ้ งพิจารณาว่า แต่ละคณะ
เขียนไว้อย่างไร และจะนําหลักเกณฑ์น้ ีไปประยุกต์รวมได้อย่างไร
5. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในเรื่ องนี้มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย การไม่กาํ หนดการเลื่อนค่าจ้างขั้นตํ่า
4% คือ กรณี ผทู ้ ี่มีผลงานไม่ดีกส็ ามารถได้ต่าํ กว่า 4% ได้ แต่เรื่ องของเกณฑ์การประเมินจะใช้ภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็ นเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว ในระหว่างกลุ่มของผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ด้วยกันเกณฑ์การประเมินเมื่อเทียบเคียงในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็ นมาตรฐานเดียวกันหรื อไม่ รวมถึงประเด็น
ระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ เมื่อยกเลิกการเลื่อนค่าจ้างขั้นตํ่าแล้วไม่ควรให้มีการเหลื่อมลํ้ากันระหว่าง
สองกลุ่มนี้ แต่การกําหนดขั้นตํ่าที่ 4% ก็เป็ นการรับประกันว่าจะได้ไม่ต่าํ กว่านี้ เพราะบางคณะอาจจะมีความเข้มงวดใน
การประเมิน
6. ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยากล่าวว่า ประเด็น
ที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวก็เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นอย่างมาก เพราะเดิมมีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ค่อนข้าง
เข้มงวด เช่น เมื่อได้ตาํ แหน่งทางวิชาการแล้วต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง ในเวลาเดียวกันหากมีการกําหนดการเลื่อน
ค่าจ้างขั้นตํ่าไว้ที่ 4% ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น อาจารย์ท่ีทาํ ผลงานได้ไม่ถึงเกณฑ์กจ็ ะไม่สามารถขอตําแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ได้ เพราะคณะต้องตั้งคณะกรรมการประเมินผูท้ ี่จะขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการว่า ผลงานเป็ นไปตาม
เกณฑ์หรื อไม่ โดยส่ วนตัวเห็นว่า ควรกําหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้าง ๆ และให้แต่ละคณะพิจารณาว่า จะดําเนินการอย่างไร
ดีกว่าการกําหนดหลักเกณฑ์กลางให้เหมือนข้าราชการไว้ที่ 4% และหากบุคคลใดได้ไม่ถึงจะถือว่า เป็ นความผิด ซึ่งจะ
ลําบากในทางปฏิบตั ิเพราะจะถูกกําหนดไว้ท้ งั ขาเข้าคือ การขอตําแหน่งทางวิชาการ และขาออกคือ เมื่อมีตาํ แหน่งทาง
วิชาการแล้วต้องมีภาระงานขั้นตํ่าเป็ นไปตามตําแหน่งทางวิชาการ
7. คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า กรณี น้ ีตอ้ งการให้เทียบเคียงกับข้าราชการ เพราะหากข้าราชการไม่ได้
กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างขั้นตํ่าไว้ที่ 4% ก็ไม่มีปัญหาใด เพราะถือว่าเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

- 11 มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวปฏิบตั ิการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่
1 ตุลาคม 2557 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
3.1 เรื่อง การใชระบบการลาออนไลน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การใช้ระบบการลาออนไลน์จาก
การสํารวจพบว่า มีการใช้งานเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น อีกส่ วนหนึ่งผูบ้ ริ หารยังไม่มีการอนุมตั ิการลาผ่านระบบการลา
ออนไลน์ เมื่อผูข้ อไม่ได้รับการอนุมตั ิผา่ นระบบการลาออนไลน์กต็ อ้ งเสนอเรื่ องอีกครั้งเป็ นเอกสาร จึงทําให้เกิดความ
ล่าช้า จึงขอให้ผบู ้ ริ หารให้ความร่ วมมือเข้าไปอนุมตั ิการลาในระบบลาออนไลน์ดว้ ย ประเด็นที่สอง เรื่ องการแจ้งเตือน
เมื่อมีผยู ้ นื่ เรื่ องการลาในระบบลาออนไลน์ ขณะนี้ได้ประสานงานกับบริ ษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) แล้ว ซึ่ง
ในทางปฏิบตั ิเห็นว่า สามารถทําได้ โดยจะทําการแจ้งเตือนไปในแอพพลิเคชัน่ ไลน์ เมื่อมีผขู ้ ออนุมตั ิการลา หากคณบดี
ท่านใดประสบปัญหาในการใช้ระบบการลาออนไลน์ให้แจ้งมายังฝ่ ายไอทีของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อไปดําเนินการแก้ไข
ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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3.2 เรื่อง การจัดกิจกรรม 80 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผาน Social
Media
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องในโอกาส 80 ปี แห่ งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเดือนมิถุนายน 2557 มีกิจกรรมค่อนข้างมาก และหนึ่งกิจกรรมที่ตอ้ งการนําเสนอคือ
กิจกรรมผ่าน Social Media โดยจะมี 3 กิจกรรม คือ การเปลี่ยน Cover ของ Photo page ใน Official page ของ TU
Official และจะมีการจัดทําคลิปวีดีโอของศิลปิ นในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และต้องการให้ร่วมแชร์ความประทับใจ
และต้องการให้ผบู ้ ริ หารได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจะมีการนับถอยหลังสู่ วนั ที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็ นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย และจะมีการเปลี่ยน Cover page พร้อมกันเพื่อเป็ นการสร้างกระแสให้เกิดความสนใจตั้งแต่วนั ที่ 12 – 27
มิถุนายน 2557 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วม รวมถึงประชาคมภายนอกของ มธ. ด้วย และมีการจัดทําคลิปวีดีโอของศิลปิ น
ดารา ที่มีชื่อเสี ยง ซึ่งเป็ นศิษย์เก่าของ มธ. ให้ร่วมกันเชิญชวนร่ วมกิจกรรม 80 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกเรื่ องหนึ่ง คือ การร่ วมกันโพสต์ภาพความทรงจําเกี่ยวกับ มธ. ซึ่งจะช่วยทําให้เกิดกระแส
ความสนใจใน Social Media
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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- 12 3.3 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของคณะศิลปศาสตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะศิลปศาสตร์จดั การประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ โดยมีหวั ข้อเรื่ อง คือ การ
สื่ อสารข้ามวัฒนธรรม และได้เชิญนักวิชาการจากต่างประเทศมาเป็ นวิทยากร จึงขอเชิญผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่สนใจร่ วมงาน
ในวันดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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3.4 เรื่อง แอพพลิเคชัน่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสําหรับชาวตางชาติ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างประเทศแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะมีการใช้
แอพพลิเคชัน่ ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีขอ้ มูลของมหาวิทยาลัย ข้อมูลของคณะ และจะมีแผนที่ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นหลักที่ทาํ แอพพลิเคชัน่ นี้ คือ เพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ ซึ่งชาวต่างชาติสามารถดาวน์โหลดของ
ข้อมูลของ มธ. เป็ นภาษาอังกฤษได้ โดยจะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เป็ นหลัก และเป็ นการให้บริ การกับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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3.4 เรื่อง การจายเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่ องการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หาร ในระเบียบฯ ที่เขียนว่า จ่ายเงินเพิม่ ให้ตามจํานวนที่งบคลังจ่ายเมื่อคณะมีระเบียบของตนเอง ในส่ วนของคณะ
วารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนได้รับแจ้งจากกองคลังว่า มีการจ่ายเงินผิดพลาด ซึ่งโดยปกติเงินประจําตําแหน่งคณบดี
10,000 บาท ตามงบคลัง หากคณะจ่ายเงินประจําตําแหน่ง 30,000 บาท คณะจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 20,000 บาท แต่ในกรณี น้ ี
ทางกองคลังแจ้งว่าคณะจ่ายเงินผิดพลาด เนื่องจากต้องจ่ายเพียงแค่ 10,000 บาท เพราะได้รับเงินประจําตําแหน่งทาง
วิชาการที่สมทบให้ 20,000 บาท จึงต้องจ่ายเพิ่มเพียง 10,000 บาท ซึ่งคณะกําลังมีปัญหาในกรณี น้ ี จึงต้องการขอความ
ชัดเจนในเรื่ องนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า ขอให้นาํ เรื่ องนี้ไปหารื อกับผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเรื่ องการจ่ายเงินไม่ใช่นโยบาย แต่จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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- 12 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม
ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
นายอดิศร
เพชรคุม้
นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายสมศักดิ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

