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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ท่าพระจันทร์
---------------------------

ผูม้ าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
๓. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกลู รักษาการแทนรักษาการในตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔. รองศาสตราจารย์ พรชัย
ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริ ญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิ มอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กลุ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
๙. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวสั ดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์ อดุลยฤทธิกลุ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
๑๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สิ นเดชารักษ์ แทนคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์ แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๙. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา วานิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๒๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐิรา สุ ขสุ เดช
แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
๒๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุ ข แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์
๒๓. รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๒๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ จึงวิวฒั นาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สสิ ธร เทพตระการพร แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

-๒๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทยั สุ วรรณกูฎ
แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
๒๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุ นนั ท์ คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
๒๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
๓๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ปราณี ลิสวัสดิ์
แทนคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ปรี ดี พนมยงค์
๓๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
เอกรัตน์เจริ ญชัย แทนคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
๓๒. อาจารย์ ดร.นิรามัย
๓๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
๓๔. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมศิริกลุ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิ งหปรี ชา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา
๓๖. รองศาสตราจารย์ กิติมา
สุ รสนธิ
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
๓๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
๓๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
๓๙. นางพรพิมล
บุญศิริ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
๔๐. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชุลีพร เกษโกวิท
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
๔๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืน
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุ เอียนทรเมธี
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอาณาบริ เวณศึกษา
ประธานสภาอาจารย์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ โรจน์
คุณอเนก
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์ วิสุวรรณ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินดั ด์ หะวานนท์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์
เจียศิริพงษ์กลุ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เอกริ นทร์ ยลระบิล
ผูอ้ าํ นวยการหอสมุดแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

-๓๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส
๙. รองศาสตราจารย์ วรภัทร
๑๐. นางสุ พิน
๑๑. นายสมศักดิ์
๑๒. นางนุชริ นทร์
๑๓. นางอัจฉรา
๑๔. นางสาววรรณพรรณ
๑๕. นายอดิศร

ศตสุ ข
ลัคนทินวงศ์
หิ รัญยะวสิ ต
ปฏิสงั ข์
ชลูดดง
วีระสัมพันธ์
นาคสังข์
เพชรคุม้

๑๖. นายภูมินาถ
๑๗. นางสาวรักษิณา

สวัสดี
แสงศรี

แทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์วิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ ง มธ.
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้นั สูง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
รักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองทรัพยากรมนุษย์
หัวหน้างานบริ หารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสรรหา การประเมินผูบ้ ริ หาร
และการประชุมผูบ้ ริ หาร
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ งานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ งานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง เอกสารที่หนวยงานนํามามอบในที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหน่วยงานนําเอกสารมาแจกในที่ประชุมดังนี้
๑. จุลสารอาเซียนศึกษา ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๓ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จัดทําโดยศูนย์ลาํ ปาง
๒. REG TU NEWS ฉบับที่ ๘๘ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จัดทําโดยสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา
๓. หนังสื อ Thai Politics : Social Imbalance จัดทําโดยวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ
คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย
อึ๊งภากรณ์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จดั ประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ อง “Revitalizing Rural Development for Poverty
Eradication in Asia” ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญในภาคส่ วนต่าง ๆ โดยส่ วนใหญ่มาจากภูมิภาคอาเซียน และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดเพือ่ เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเพื่อเป็ นการ
ทบทวนว่า ทศวรรษที่ผา่ นมางานพัฒนาชนบทพัฒนาไปอย่างไร และมีทิศทางอย่างไร งานนี้จดั ระหว่างวันที่ ๑-๔

-๔สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมือ่ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ โดยหนังสือเวียน
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ตามบันทึกสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมโดยหนังสื อเวียน คือ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐โดยกําหนดให้แก้ไขภายในวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากได้พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
๓.๑.๑ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขอแจงหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสวัสดิการ
ชวยเหลือคาหนวยกิตสําหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
บุคคล (ก.บ.ค.) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่า
หน่วยกิตสําหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เดิมมีท้งั ระเบียบ ประกาศ และมีขอ้ ความที่ไม่ชดั เจน จึงมีการปรับแก้
ให้เกิดความชัดเจน ส่ วนใหญ่มีสาระสําคัญดังเดิมมีเพียงบางส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ เดิม
คุณสมบัติของผูข้ อสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตจะกล่าวถึงข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แต่การแก้ไขครั้งนี้
เปลี่ยนเป็ น รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ด้วย ประเด็นที่สอง เดิมคุณสมบัติของผูท้ ี่ขอต้องมีอายุไม่
เกิน ๕๕ ปี แต่ประกาศฉบับใหม่จะกําหนดอายุไว้ไม่เกิน ๕๐ ปี ประเด็นที่สาม ในการศึกษาต่อต้องเป็ นระดับปริ ญญาโท
หลักสูตรนอกเวลาราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้นผูข้ อไม่สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาที่ มธ. ได้หรื อกรณี ที่
มหาวิทยาลัยไม่มีสาขาที่ผยู ้ นื่ ขอประสงค์จะศึกษา เป็ นการเขียนให้มีความชัดเจนขึ้นจากเดิมว่า มีเหตุผลความจําเป็ น
ใดบ้าง ประเด็นที่สี่ เมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้วจะมีระยะเวลาการชดใช้ทุนเท่ากับระยะเวลาที่ศึกษา ประเด็นที่หา้ ให้จ่ายค่า
หน่วยกิตได้ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินหน่วยกิตละ ๓,๕๐๐ บาท ซึ่งเดิมไม่ได้กาํ หนดไว้ ประเด็นที่หก กรณี ที่กาํ ลังศึกษาอยู่
ในแต่ละภาคการศึกษาและมีการศึกษาซํ้าวิชาเดิมจะไม่จ่ายค่าหน่วยกิตให้ เป็ นการเขียนเพิ่มเติมซึ่งเดิมไม่ได้กาํ หนดไว้

-๕และได้กาํ หนดบทเฉพาะกาลกรณี ของผูท้ ี่ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตอยูก่ ่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ให้ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตเท่าที่ได้รับอยูเ่ ดิมจนกว่าจะสําเร็ จการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๒ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยรายงานความคืบหนาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษยและเบิกเงินเดือน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
ให้มีระบบไอทีดา้ นทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้จดั จ้างบริ ษทั เอกชนมาดําเนินการพัฒนาระบบ
ดังกล่าว ซึ่งระบบที่ฝ่ายบริ หารทรัพากรมนุษย์กาํ ลังดําเนินการพัฒนาอยูน่ ้ ีแบ่งออกเป็ น ๑๕ ระบบย่อยที่จะทํางานร่ วมกัน
และทํางานร่ วมกับฐานข้อมูลภายใน มธ. เช่น ฐานข้อมูลของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งจะแจ้งว่าอาจารย์แต่ละคน
สอนวิชาใดบ้าง ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และกองบริ การการศึกษา หรื อเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลภายนอก เช่น กบข. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมและการเบิกจ่ายตรง เดิมสัญญาที่จดั จ้าง
บริ ษทั ให้ดาํ เนินการจะแบ่งเป็ นแต่ละระยะ เช่น การออกแบบระบบจะออกแบบทีเดียวทั้ง ๑๕ ระบบแล้วจึงเขียน
โปรแกรม และ ๑๕ โปรแกรมที่รองรับ ๑๕ ระบบ จะทําให้เสร็ จพร้อมกันทั้งหมด แต่ในปัจจุบนั ได้เปลี่ยนใหม่โดยให้
บริ ษทั ออกแบบและดําเนินการให้เสร็ จทีละระบบไป และทยอยนําเสนอ ก.บ.ม. ในแต่ละระบบที่ดาํ เนินการเสร็ จแล้ว
และได้มีการปรับตารางงานของทั้ง ๑๕ ระบบ และในการประชุมครั้งนี้จะนําเสนอ ๒ ระบบที่ออกแบบเสร็ จแล้วและ
เขียนโปรแกรมเสร็ จแล้ว คือ ระบบบริ หารข้อมูลโครงสร้างองค์กร ตําแหน่ง และอัตรากําลัง (OM) ระบบที่สอง คือ
ระบบบริ หารข้อมูลบุคลากร ทะเบียนประวัติ และการจัดการอีเมล์ (WA)
ตัวแทนบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด นําเสนอว่า สําหรับระบบบริ หารข้อมูลโครงสร้างของ
องค์กร ตําแหน่ง และอัตรากําลัง มีหน้าที่จดั เก็บข้อมูลโครงสร้างองค์กร รวมถึงตําแหน่งและรายละเอียดต่าง ๆ ในส่ วน
ของ มธ. จะมีการเก็บข้อมูลเรื่ องของแผนและผลผลิตเพื่อให้สมั พันธ์ไปกับโครงสร้าง สําหรับการทํางานเพื่อให้มีขอ้ มูล
ในตัวระบบคือ การจัดตั้งงบประมาณของบุคลากรของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ นอกจากนี้จะมีการเก็บ
โครงสร้างของตําแหน่งคือ บัญชีค่าตอบแทน ซึ่งจะนําไปใช้ในเรื่ องการว่าจ้างเพื่อให้ตรงกับโครงสร้างตําแหน่งตาม
ระดับตําแหน่งของบุคลากรที่จะรับเข้ามา และจะนําบัญชีค่าตอบแทนไปใช้กบั การเลื่อนเงินเดือนด้วย และระบบนี้จะมี
ตัวช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการวางแผนอัตรากําลัง ๔ ปี ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถจัดทําได้จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
และส่ งข้อมูลให้กบั ส่ วนกลาง หลังจากใส่ ขอ้ มูลในระบบบริ หารข้อมูลโครงสร้างองค์กรแล้วตัวระบบจะเก็บข้อมูล
ประวัติอตั รากําลังว่า ในแต่ละอัตรากําลังที่เกิดขึ้นมีบุคคลใดดํารงตําแหน่งในช่วงเวลาใดบ้าง
ระบบที่สอง เป็ นระบบบริ หารข้อมูลบุคลากร โดยหลักจะเน้นในเรื่ องการบันทึกและออกคําสัง่ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากร ในส่ วนของ มธ. จะมีการออกแบบและเชื่อมโยงข้อมูลคําสัง่ ต่าง ๆ เพื่อให้เก็บข้อมูลบุคลากร
ทั้งหมดไว้ ซึ่งจะเกิดจากการบันทึกคําสัง่ และออกคําสัง่ และระบบจะรวบรวมคําสัง่ ทั้งหมดเข้าสู่โปรแกรม People soft

-๖ในส่ วนการบันทึกข้อมูลบุคลากรจะเปิ ดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูลบุคลากรที่ทาํ การว่าจ้าง และมีการ
กําหนด Account E-mail โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อตรวจสอบว่า
อีเมล์มีความถูกต้องและมีความซํ้าซ้อนหรื อไม่ และส่ วนสําคัญของระบบนี้ยงั มีการเปิ ดให้บุคลากรได้บริ การตัวเองใน
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น เรื่ องการขอตําแหน่ง การขอหนังสื อรับรอง การขอปรับวุฒิ ซึ่งจะมีระบบรองรับการใช้งานให้กบั
บุคลากร และจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลของบุคลากรไว้ในระบบทั้งหมดเพื่อนําไปตรวจสอบและออกคําสัง่ ต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า สําหรับโครงสร้างในปัจจุบนั ไม่มีสาํ นักงาน
อธิการบดีแล้ว ผังโครงสร้างองค์กรจะมีการเรี ยงลําดับอย่างไร และจะทราบได้อย่างไรว่าเป็ นโครงสร้างที่ถูกต้อง
ตัวแทนบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด กล่าวว่า ในกรณี ของข้อมูลสามารถปรับเพิ่มเติมให้เป็ น
ปัจจุบนั ได้
ประธานกล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยต้องให้ขอ้ มูลกับทางบริ ษทั เพื่อไปใส่ ขอ้ มูลที่ถูกต้อง และใน
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยยังมีสาํ นักงานอธิการบดีแต่มีหลายสํานักงานตามกฎหมายปัจจุบนั
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้อยูร่ ะหว่างการออกแบบระบบ
ยังไม่ได้ใส่ ขอ้ มูลจริ งเข้าไป เป็ นเพียงตัวอย่างข้อมูลเท่านั้น เป็ นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อใส่ ขอ้ มูลแล้วระบบจะทําอย่างไร
ได้บา้ ง สําหรับระบบนี้จะสามารถแสดงคําสัง่ ต่าง ๆ หรื อข้อมูลอื่น ๆ ได้ เมื่อเสร็ จแล้วจะมีการทดลองระบบและใช้จริ ง
ได้ตามเวลาที่กาํ หนด สําหรับ ๗ ระบบจะใช้ได้ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่เพือ่ ให้
ใช้ได้จริ ง
ประธานกล่าวว่า ระบบนี้จะให้คณะต่าง ๆ ใช้ท้ งั มหาวิทยาลัยหรื อไม่ และได้แจ้งให้คณะต่าง ๆ
ทราบว่า จะต้องมีการใช้ระบบนี้แล้วหรื อไม่
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีจะใช้ท้ งั มหาวิทยาลัย
ประธานกล่าวว่า ขอให้คณะหรื อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหรื อหน่วยงานที่มีความ
เฉพาะตัวไปศึกษาระบบนี้เป็ นการเฉพาะได้หรื อไม่
๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในระบบนี้จะมีตาํ แหน่งทางวิชาการและผลงานวิจยั ด้วยหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า จะมีขอ้ มูลทั้งหมดครบทุกด้าน แต่จะเป็ นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ทราบว่าจะ
ครบหรื อไม่ จึงต้องการให้คณะมาเรี ยนรู ้และใช้ระบบนี้ดว้ ย
๓. คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์กล่าวว่า ต้องการทราบว่า การลงทุนครั้งนี้ตอ้ งการ
จัดการข้อมูลด้านบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร ประเด็นที่สอง จะแก้ปัญหาความซํ้าซ้อนหรื อเอกสาร
สูญหายในปัจจุบนั ได้อย่างไร ประเด็นที่สาม จะลดทอนการทํางานระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยให้ส้ นั ลงได้อย่างไร

-๗ประธานกล่าวว่า มหาวิทยาลัยพยายามทําระบบบริ หารบุคคลให้ทนั สมัย รู ้ฐานข้อมูลที่สาํ คัญของ
มหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์แต่ละคนเชี่ยวชาญด้านใดอย่างไร ซึ่งคณะจะทราบข้อมูลเหล่านี้
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า สําหรับระบบบริ หารข้อมูลโครงสร้างองค์กร
ตําแหน่ง และอัตรากําลัง (OM) จะแสดงให้เห็นว่า ผังโครงสร้างภายใต้มหาวิทยาลัยแบ่งเป็ นระดับอย่างไรบ้าง และเมื่อมี
ผังโครงสร้างจะเห็นว่า แต่ละส่ วนงานมีอตั ราใดบ้าง เมื่อเห็นอัตราของตําแหน่งจะช่วยในการประมาณการด้านบุคคลได้
และวางแผนอัตรากําลังได้ ระบบที่สอง เป็ นระบบบริ หารข้อมูลบุคลากร (WA) เป็ นการประมวลผลเกี่ยวกับบุคคล
ฐานข้อมูลบุคคล สามารถตรวจสอบประวัติบุคลากรได้ และสามารถ Self Service ได้ เช่น การลาศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ
สามารถดําเนินการผ่านระบบนี้ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ใส่ ขอ้ มูลจริ งลงไปจึงยังไม่เห็นตัวอย่างการใช้งาน
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีระบบจะเสร็ จสมบูรณ์และจะเริ่ มทดลองใช้เมื่อใด
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ขณะนี้มีสองระบบที่นาํ เสนอ ก.บ.ม. หลังจากนี้
จะมีการทดลองระบบและอบรมการใช้งานจริ งให้กบั หน่วยงานนําร่ อง ขอเป็ นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี และสถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ โดยจะปรับตัวโปรแกรมให้
สอดคล้องกับการใช้งานและนํามาแจ้ง ก.บ.ม. ต่อไป
ประธานกล่าวว่า สําหรับคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ และสถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเป็ นหน่วยงานนําร่ องในการทดสอบระบบ ขอให้พจิ ารณา
ว่า ระบบของมหาวิทยาลัยออกแบบสอดคล้องกับคณะหรื อไม่
๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า ระบบนี้จะมีการประมวลผลข้อมูลที่ช่วยในการ
ตัดสิ นใจด้านการบริ หารหรื อไม่ เช่น สามารถจัดเรี ยงข้อมูลได้วา่ ปั จจุบนั คณะมีอาจารย์รุ่นเก่าและรุ่ นใหม่อยูใ่ นคณะ
จํานวนเท่าใด มีตาํ แหน่งทางวิชาการหรื อไม่ หรื อเป็ นคณะที่มีอาจารย์รุ่นใหม่มากหรื ออาจารย์รุ่นเก่ามากกว่า เพื่อที่จะ
สามารถตัดสิ นใจด้านการบริ หารได้ ประเด็นที่สอง ต้องการให้มีการทําข้อมูลเสนอไปยังหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ปัจจุบนั การลาจะไม่มีการแจ้งข้อมูลให้หวั หน้าหน่วยงานไปอนุมตั ิ ในกรณี น้ ีควรเชื่อมต่อข้อมูลให้ถึงผูท้ ี่มีอาํ นาจอนุมตั ิ
การลาได้ ระบบข้อมูลควรมีความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการทํางานจริ งอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ตัวแทนบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด กล่าวว่า ในส่ วนของรายงานที่เกี่ยวกับผูบ้ ริ หารจะอยู่
ในระยะที่สองของแผน ซึ่งจะมีการพัฒนารายงานที่เกี่ยวกับผูบ้ ริ หารที่จะรวบรวมข้อมูลโดยกองทรัพยากรมนุษย์ และ
จะส่ งข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ หารส่ วนกลางหรื อผูบ้ ริ หารระดับคณะว่าต้องใช้รายงานส่ วนใดบ้าง ขณะนี้มีขอ้ มูลอยูพ่ อสมควรที่
บริ ษทั จะต้องพัฒนาระบบต่อไป และอาจจะต้องขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ประสานกับคณะว่า มีขอ้ มูลในส่ วนใด
ที่ตอ้ งการเพิม่ เติมหรื อไม่
๕. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ข้อมูลที่คณะต้องการคือ ระบบที่สมบูรณ์แล้วและสามารถ
นําไปใช้งานได้ หากมีการรวบรวมเป็ นรายงานผลแล้วให้คณะพิจารณาว่า ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลในเรื่ องใดบ้าง ประเด็น
ที่สอง แต่ละคณะมีขอ้ มูลของตัวเองในระดับหนึ่ง และจะโอนข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในระบบได้อย่างไร เพราะหากมากรอก
ข้อมูลใหม่หมดจะเป็ นภาระงานที่หนักมาก เพราะหากใส่ ขอ้ มูลได้ยากก็จะไม่ได้ใช้และเป็ นการสิ้ นเปลืองงบประมาณ

-๘ในกรณี น้ ีตอ้ งมีกระบวนการ Import ข้อมูลแต่ละชนิดเข้าไป มิฉะนั้นจะเป็ นฐานข้อมูลที่ไม่มีผใู ้ ช้
๖. ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีขอให้คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ และสถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ศึกษาระบบนี้เป็ นการเฉพาะ
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ระบบนี้สามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่ องการวิจยั เช่น อาจารย์คนนี้ขอ
ทุนวิจยั ใดบ้าง จนกระทัง่ ถึงการประเมินการปฏิบตั ิราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนได้หรื อไม่ หากทําได้คณะศิลปศาสตร์จะ
ขอเข้าร่ วมศึกษาระบบด้วย
๘. ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า ระบบนี้เป็ นระบบที่มหาวิทยาลัย
สร้างขึ้นและจะให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้ระบบนี้ท้ งั หมดหรื อเฉพาะมหาวิทยาลัย เพราะแต่ละหน่วยงานจะมี
ระบบของตัวเองในการจัดการระบบบุคลากรอยูแ่ ล้ว หากใช้ระบบของมหาวิทยาลัยทั้งหมดอาจจะเกิดปัญหาได้ เช่น การ
อนุมตั ิการลาในส่ วนของคณะจะมีข้นั ตอนตั้งแต่ผบู ้ งั คับบัญชาระดับต้นไปจนถึงคณบดี ซึ่งอาจเกิดปั ญหาได้ ส่ วนนี้ตอ้ ง
แยกให้ชดั เจนว่า มหาวิทยาลัยดูแลเรื่ องใด คณะดูแลเรื่ องใด หากใช้ระบบของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวจะเป็ น
ฐานข้อมูลที่ใหญ่มาก และแต่ละคณะก็มีวฒั นธรรมที่แตกต่างกัน
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า โดยข้อเท็จจริ งแล้วต้องการให้ใช้ระบบของ
มหาวิทยาลัย แต่หากคณะต้องการใช้ของคณะก็ตอ้ งทําเป็ นระบบคู่ขนานเพื่อให้ขอ้ มูลถ่ายโอนมายังระบบของ
มหาวิทยาลัยด้วย แต่หากใช้ระบบกลางของมหาวิทยาลัยก็จะสะดวกกว่าเพราะใช้เพียงระบบเดียว
ประธานกล่าวว่า หากใช้ระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยได้จะเป็ นเรื่ องดี แต่คณะอาจจะยังไม่เชื่อมัน่
มหาวิทยาลัยจึงต้องใช้ระบบคู่ขนาน ขอให้กาํ หนดเป้ าหมายว่า จะทําร่ วมกัน แต่ตอ้ งพิจารณาอีกครั้งว่า ทําได้หรื อไม่
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า ในเรื่ องของฐานข้อมูลเรื่ องการวิจยั ที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์
สอบถามทางสํานักงานศูนย์วิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ. และฝ่ ายวิจยั ได้ทาํ อยูแ่ ล้ว ต้องไปขอข้อมูลในส่ วนนั้นมาลงใน
ระบบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ตัวแทนบริ ษทั คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด กล่าวว่า สําหรับการที่จะให้คณะหรื อหน่วยงานมาใช้
ระบบของส่ วนกลางทั้งหมดนั้นคงเป็ นไปได้ยาก ในระยะแรกของการใช้ระบบต้องมีการแบ่งกลุ่มว่า คณะต่าง ๆ จะ
สามารถมาใช้ระบบของส่ วนกลางได้หรื อไม่ หากมีส่วนที่ทาํ ไม่ได้ตอ้ งมีการเชื่อมโยงข้อมูล และกลุ่มที่สามารถใช้ได้
จริ ง ๆ ก็ตอ้ งแยกว่า มีคณะหรื อหน่วยงานใดบ้างที่ตอ้ งการเข้ามาใช้ระบบของส่ วนกลาง
ประธานกล่าวว่า หากคณะนิติศาสตร์มีฐานข้อมูลของอาจารย์ ๑๐๐ คน ในด้านต่าง ๆ ระบบกลาง
สามารถดึงข้อมูลมาได้เลยหรื อไม่ หรื อเจ้าหน้าที่ของคณะต้องพิมพ์ขอ้ มูลเข้าระบบของส่ วนกลางใหม่ท้ งั หมด
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีข้ ึนอยูก่ บั คณะว่าจัดเก็บข้อมูลใน
รู ปแบบใด หากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้กไ็ ม่ตอ้ งกรอกข้อมูลใหม่
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้กล่าวว่า โดยปกติฐานข้อมูลของคณะต้องส่ งออกมาได้
ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งอยูแ่ ล้ว และโปรแกรมเมอร์ตอ้ งเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับฐานข้อมูลที่คณะได้เขียนไว้
คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี น้ ีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฝ่ ายวิจยั และ TU-RAC หรื อ

-๙สํานักงานทะเบียนนักศึกษามาไว้ในระบบเดียวกันได้หรื อไม่ และสามารถเห็นข้อมูลอาจารย์แต่ละคนว่า มีขอ้ มูลอยูใ่ น
ส่ วนใดบ้าง ประเด็นที่สอง ต้องการให้อาจารย์สามารถที่จะอัพเดทข้อมูลปัจจุบนั ของตัวเองได้ดว้ ย
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ขณะนี้ทางบริ ษทั ที่ออกแบบโปรแกรมได้
ประสานงานกับสํานักงานทะเบียนนักศึกษาอยูต่ ลอด เช่น เรื่ องผลประเมินการสอน ภาระงานสอน ในแต่ละภาควิชา
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบกลางได้ทนั ที และสามารถดูได้วา่ อาจารย์แต่ละคนมีภาระงานสอนใดบ้าง สอน
โครงการพิเศษหรื อโครงการปกติ ได้คะแนนประเมินการสอนเท่าใด และจะผูกกับระบบประเมินผล อาจารย์แต่ละคน
หากมีผลงานวิจยั หรื อบทความก็สามารถอัพเดทข้อมูลลงในระบบได้ทนั ที และเมื่อถึงการประเมินเลื่อนเงินเดือนระบบ
จะรายงานผลว่า ในหนึ่งปี มีผลงานใดบ้าง
ประธานกล่าวว่า ขอให้ดาํ เนินการให้อาจารย์สามารถอัพเดทข้อมูลของตัวเองผ่านระบบสมาร์ท
โฟนได้ดว้ ย
๙. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า ระบบนี้เป็ นขั้นหนึ่งของ Digital HR
ซึ่งเป็ นกระแสตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งบริ ษทั SCG ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ ๔ ปี และใช้เงินจํานวน ๔ พันล้านบาท แต่
ในภาครัฐจะมีความกังวลในข้อกฎหมายบางข้อ ซึ่งกฎหมายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็ นเรื่ องที่ดีในการนํามาใช้ แต่อาจจะมี
ปัญหากับภาครัฐในบางเรื่ อง
๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า ในกรณี ที่จะให้อาจารย์แต่ละคนอัพเดทผลงาน
ในระบบกลางของมหาวิทยาลัย หากใช้ระบบกลางของมหาวิทยาลัยภาระงานในการอัพโหลดข้อมูลของอาจารย์ควรเป็ น
ภาระงานของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะไม่ตอ้ งทําเอกสารคู่กบั ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เรื่ องการไปศึกษาดู
งาน ประเด็นที่สอง เรื่ องการรับรางวัลและทุนวิจยั เมื่ออาจารย์ได้รับทุนวิจยั กระบวนการทํางานต้องเปลี่ยนเมื่อมีระบบ
ไอทีเข้ามา ไม่ควรให้อาจารย์ส่งเอกสารเข้าไปแต่ระบบควรจะประมวลผลว่า มีการมอบทุนวิจยั ให้อาจารย์คนใด และฝ่ าย
วิจยั ต้องใส่ ขอ้ มูลว่า ทุนของอาจารย์คนนี้ได้รับแล้ว ควรมีการ Interconnected workprocess เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการ
Reengineering ของระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์จริ ง ๆ มิฉะนั้นทุกคนต้องทํางานสองครั้ง
ประธานกล่าวว่า ขอให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับประเด็นนี้ไปพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

๓.๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
๓.๒.๑ เรื่อง สํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยขออนุมัติแตงตัง้ ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป
จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยเสนอ
ขอแต่งตั้งนางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งบุคลากรชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่งเลขที่ ๑๐๔ งานบริ หารงานทัว่ ไป เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป อีกหน้าที่หนึ่ง

- ๑๐ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์ เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้างาน สังกัดสํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ตามที่เสนอ

๓.๒.๒ เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอดําเนินการ
ดังนี้
๑. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๗๐๗๖ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาโท
หรื อเอกทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” และจ้างนายธนาธร ทะนานทอง เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
๒. กําหนดเงื่อนไขการจ้างตําแหน่งเลขที่ ๗๑๓๓ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาเอก
สาขาคณิ ตศาสตร์และสถิติ หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง” และจ้างนายวรเวทย์ ลีลาอภิรดี นักเรี ยนทุนโครงการพัฒนา
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยให้ได้รับค่าจ้าง ๓๕,๗๐๐ บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

๓.๒.๓ เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๓ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอจ้างทันตแพทย์ผทู ้ าํ
สัญญาชดใช้ทุนเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาตรี เกียรตินิยม จํานวน ๓ ราย โดย
ให้ได้รับค่าจ้าง ๒๗,๙๔๐ บาท ย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป (วันที่นกั ศึกษาทันตแพทย์ชดใช้
ทุนฯรายงานตัวปฏิบตั ิงาน โดยมีเงื่อนไขการจ้าง “ปริ ญญาทันตแพทยศาสตร์” ดังนี้
๑. นายวรเชษฐ์ รอมาลี

- ๑๑ ๒. นายกิติชยั จนะพันธ์
๓. นายท๊อป จิตรไกรสร
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ งทันตแพทย์ผทู ้ าํ สัญญาชดใช้ทุนเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จํานวน ๓ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๔ เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอกําหนดเงื่อนไขการจ้าง
ตําแหน่งเลขที่ ๔๐๗๒ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก เป็ น “ปริ ญญาโท – เอก สาขากายภาพบําบัด สรี รวิทยา
สรี รวิทยาการออกกําลังกาย ประสาทสรี รวิทยา หรื อสาขาอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง” และจ้างนางสาว
วรรณนิภทั ศ บัวเทศ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก โดยให้ได้รับค่าจ้าง
๓๕,๗๐๐ บาท
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาววรรณนิภทั ศ บัวเทศ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๕ เรื่อง ฝายวางแผนและบริหารศูนยรังสิตขออนุมัตกิ ําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ผูอํานวยการกองแผนงาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ)
ตําแหน่งเลขที่ ๑๑๐๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ซึ่ง นางสาวอัจฉรา จินดารัตน์ ครองอยู่ เป็ น
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองแผนงาน และ
๒. แต่งตั้งนางสาวอัจฉรา จินดารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพ
จากข้าราชการ) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการตําแหน่งเลขที่ ๑๑๐๑ ผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงานให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร (ผูอ้ าํ นวยการกองแผนงาน)
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป

- ๑๒ สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและแต่งตั้งนางสาวอัจฉรา จินดารัตน์ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองแผนงาน ตามที่เสนอ

๓.๒.๖ เรื่อง สํานักงานทะเบียนนักศึกษาขออนุมตั แิ ตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง
เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานทะเบียนนักศึกษาเสนอขอแต่งตั้ง
นางกาญจนา โพบุญเรื อง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ) ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (อัตราเลขที่ ๐๐๑๒) หัวหน้าฝ่ ายรับเข้าศึกษา ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่งเลขานุการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางกาญจนา โพบุญเรื อง ให้เป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ง
เลขานุการ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ตามที่เสนอ

๓.๒.๗ เรื่อง สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษยขออนุมัตแิ ตงตั้งหัวหนางานและ
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์เสนอขอ
ดําเนเนการดังนี้
๑. แต่งตั้งนางวีนสั ลําทา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการ) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ ๒๖๐๖ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานพัฒนาคนและ
องค์กร
๒. แต่งตั้งนางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เปลี่ยน
สถานภาพข้าราชการ) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ ๑๘๓๘ ให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ ักษาการ
ในตําแหน่งหัวหน้างานบริ การสังคมและชุมชน
ทั้งนี้ยอ้ นหลังตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากสถาบันได้มอบหมายให้บุคคลทั้ง ๒ ราย
ดังกล่าวดูแลรับผิดชอบงานในฐานะหัวหน้างาน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็ นวันที่มีผลบังคับใช้ตามประกาศ
การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ สถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๑๓ มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งหัวหน้างานและผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน สังกัด
สถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๘ เรื่อง สํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัตแิ ตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ
จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. กําหนดระดับตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ ๔๗๖๓ ตําแหน่งวิศวกร
ระดับปฏิบตั ิการ เป็ นระดับชํานาญการ
๒. แต่งตั้งนายมัสกร ศรี วิสิฐศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งวิศวกร ระดับ
ปฏิบตั ิการ อัตราเลขที่ ๔๗๖๓ อัตราเงินเดือน ๒๘,๕๑๐ บาท ซึ่งเป็ นผูผ้ า่ นการประเมินให้ดาํ รงตําแหน่งวิศวกร ระดับ
ชํานาญการ ตั้งแต่วนั ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็ นวันที่ส่งผลงานครบถ้วนสมบูรณ์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดระดับและแต่งตั้งนายมัสกร ศรี วิสิฐศักดิ์ ให้สูงขึ้นเป็ น
ระดับชํานาญการ สังกัดสํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตามที่เสนอ

๓.๒.๙ เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า กองกิจการนักศึกษา เสนอขอย้ายว่าที่ร้อยตรี ภานุวฒั น์
โคตรโนนกอก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ อัตราเลขที่ ๖๒๑๙ อัตรา
ค่าจ้าง ๓๑,๖๑๐ บาท สังกัดงานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจยั กองบริ หารการวิจยั ซึ่งได้รับการคัดเลือก
ไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ อัตราเลขที่ ๕๐๔๗ อัตราค่าจ้าง ๓๑,๖๑๐ บาท งานการเรี ยนรู ้และ
บริ การสังคม กองกิจการนักศึกษา โดยให้นาํ อัตราค่าจ้างตามตัวไปตั้งจ่าย ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยอัตราและค่าจ้างว่าที่ร้อยตรี ภานุวฒั น์ โคตรโนนกอก ไปสังกัด
กองกิจการนักศึกษา ตามที่เสนอ

- ๑๔ ๓.๒.๑๐ เรื่อง หอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๒ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า หอสมุดแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
๑. ย้ายนางสาวกวินทรา จูฑะพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบตั ิการ อัตราเลขที่ ๖๔๕๘ อัตราค่าจ้าง ๒๑,๓๙๐ บาท ไปดํารงตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบตั ิการ
อัตราเลขที่ ๖๙๒๕ อัตราค่าจ้าง ๒๑,๓๙๐ บาท หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. ย้ายนายรพีพร บูรณะเสน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบตั ิการ อัตราเลขที่ ๖๙๓๘ อัตราค่าจ้าง ๒๓,๕๑๐ บาท ไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ
อัตราเลขที่ ๕๓๕๑ อัตราค่าจ้าง ๒๓,๕๑๐ บาท หอสมุดแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้นาํ อัตราค่าจ้างตามตัวไป
ตั้งจ่าย
ตั้งแต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิยา้ ยอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน ๒ ราย ตามที่เสนอ

๓.๒.๑๑ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติตัดโอนอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย กองบริการวิชาการไปสังกัดกองทรัพยากรมนุษยและกําหนด
ตําแหนงเปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. ตัดโอนอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ ๗๐๙๗ วุฒิปริ ญญาตรี ค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๒๕๐
บาท สังกัดกองบริ การวิชาการไปสังกัดงานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์
๒. กําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ ๗๐๙๗ วุฒิปริ ญญาตรี
ค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๒๕๐ บาท เป็ นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริ ญญาตรี สังกัดงานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ต้ งั แต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราว่างและกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

- ๑๕ สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ ตามที่เสนอ

๓.๒.๑๒ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขออนุมัติตัดโอนอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๒ อัตรา จากกองบริหารศูนยรังสิต
ไปกองบริหารศูนยลําปาง และกําหนดตําแหนง
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอดําเนินการดังนี้
๑. ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ ๖๘๕๖ และ ๖๘๕๗
วุฒิปริ ญญาตรี อัตราค่าจ้าง ๒๐,๒๕๐ บาท สังกัดกองบริ หารศูนย์รังสิ ตไปสังกัดกองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง และ
๒. กําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ดังนี้
- อัตราเลขที่ ๖๘๕๖ เป็ นตําแหน่งวิศวกรโยธา วุฒิปริ ญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๒๕๐ บาท
- อัตราเลขที่ ๖๘๕๗ เป็ นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริ ญญาตรี อัตราค่าจ้าง ๒๐,๒๕๐ บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเป็ นต้นไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิตดั โอนอัตราว่างและกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริ ญญาตรี ไปสังกัดกองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง จํานวน ๒ อัตรา ตามที่เสนอ

๓.๒.๑๓ เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๑ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะศิลปศาสตร์เสนอขอจ้าง Mr. Neil Evan Jon Anthony
Bowen สัญชาติองั กฤษ อายุ ๔๐ ปี เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๑ วุฒิปริ ญญาเอก อัตราค่าจ้าง
๓๒,๕๑๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และค่าเช่าบ้านเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะฯ กําหนดการจ้าง ๑ ปี ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิ โดยมีเงื่อนไขว่า หากไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานรับผิดชอบ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจา้ ง Mr. Neil Evan Jon Anthony Bowen เป็ นลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับ ๑ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่สเนอ

๓.๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา

- ๑๖ ๓.๓.๑ เรื่อง สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงขออนุมัติขยายเวลาการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหนาที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ นั สูงเสนอ
ขอขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ของนายอรรถสิ ทธิ์ ตั้งเสรี สุขสันต์ (บรรจุเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐)
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ โดยหน่วยงานได้ประเมินทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวขาดทักษะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน และมีขอ้ เสนอแนะอื่น ๆ ที่
ต้องปรับปรุ งแก้ไข จึงจะขอขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ ๒๐ มิถุนายน
ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
ประเด็น คือ คณะฯยืน่ เรื่ องขอขยายเวลาช้ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (มหาวิทยาลัยให้
ยืน่ เรื่ องไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน) คือ ต้องยืน่ เรื่ องก่อนวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่หน่วยงานยืน่ เรื่ องมาวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ จึงไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ของนายอรรถสิ ทธิ์
ตั้งเสรี สุขสันต์ สังกัดสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ นั สูง ตามที่เสนอ

๓.๓.๒ เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติขยายเวลาการประเมินทดลอง
ปฏิบัติหนาที่พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน ๑ ราย
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอขอขยายเวลา
การประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ของนายบุญพิทกั ษ์ งามวัฒนากุล (บรรจุเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐) พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ โดยหน่วยงานได้ประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
แต่เนื่องจากระยะเวลา ๘ เดือนที่ผา่ นมา บุคคลดังกล่าวยังไม่ได้เริ่ มทําการสอน และงานที่
ได้รับมอบหมายให้ทาํ คู่มือการทํา Lab ยังไม่เสร็ จ จึงไม่มีผลงานมาประเมิน จึงจําเป็ นต้องขอขยายเวลาประเมินทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วนั ที่ ๒ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐
ประเด็น คือ คณะฯยืน่ เรื่ องขอขยายเวลาช้ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (มหาวิทยาลัยให้
ยืน่ เรื่ องไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน) คือ ต้องยืน่ เรื่ องก่อนวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่หน่วยงานยืน่ เรื่ องมาวันที่ ๓๐ มิถุนายน

- ๑๗ ๒๕๖๐ จึงไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ของนายบุญพิทกั ษ์
งามวัฒนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

๓.๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ขอความเห็นชอบ
๓.๔.๑ เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
(สวนงาน) ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า คณะสหเวชศาสตร์เสนอขอความเห็นชอบแผน
อัตรากําลัง พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน) ๔ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
๑. ขอปรับแผนอัตรากําลังพนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว คือ
- เพิ่มกรอบ จํานวน ๔ อัตรา
- ลดกรอบ จํานวน ๑๓ อัตรา
ทําให้มีกรอบอัตราพนักงานเงินรายได้ ประเภทชัว่ คราว ลดลง ๑๑ อัตรา เหลือ ๒๗ อัตรา (เดิมมี ๓๖
อัตรา) (วุฒิปริ ญญาตรี ๑๐ อัตรา และวุฒิต่าํ ปริ ญญาตรี ๑๗ อัตรา)
๒. ขอปรับแผนอัตรากําลังพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา
- เพิ่มกรอบ จํานวน ๖ อัตรา
- ลดกรอบ จํานวน ๑๘ อัตรา
ทําให้มีกรอบอัตราพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา ลดลง ๑๒ อัตรา เหลือ ๑๗ อัตรา (เดิมมี ๒๙
อัตรา) คือ วุฒิปริ ญญาตรี ๑๕ อัตรา และวุฒิต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ๒ อัตรา จึงขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน) ๔ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จํานวน ๑๕ อัตรา (เฉพาะปริ ญญาตรี ) เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนสถานภาพ
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน) ๔ ปี
(ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) คณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

๓.๔.๒ เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สวนงาน) ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ของสํานักงาน
อธิการบดี (เดิม)

- ๑๘ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอขอความเห็นชอบ
แผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน) ๔ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ของสํานักงานอธิการบดีเดิม
จํานวน ๕๒ อัตรา เพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานภาพ
งานแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศได้ตรวจสอบข้อมูลอัตรากําลังพนักงานเงินรายได้สงั กัด
สํานักงานที่มีหน้าที่ให้บริ การและสนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัย (สํานักงานอธิการบดีเดิม) แล้ว ปรากฏว่า มีพนักงาน
เงินรายได้ ประเภทประจํา จํานวน ๒๒ คน (วุฒิปริ ญญาตรี ) และประเภทชัว่ คราว จํานวน ๑๕๔ คน (วุฒิปริ ญญาตรี ๓๐
คน วุฒิต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ๑๒๔ คน)
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่ วนงาน) ๔ ปี
(ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ของสํานักงานอธิการบดีเดิม จํานวน ๕๒ อัตรา เพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานภาพ
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่อง การงดบรรยายวันไหวครู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวันไหว้ครู ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โดยพิธีจะเริ่ มเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารยิมเนเซียม ๖
เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่ วมพิธีไหว้ครู ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ โดยพร้อมเพรี ยงกัน จึงขอประกาศงด
บรรยายครึ่ งวันเช้าที่ท่าพระจันทร์และศูนยัรังสิ ต (แต่ไม่งดติดต่อราชการ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. และขอเชิญผูบ้ ริ หารทุกท่านเข้าร่ วมพิธีในวันดังกล่าว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธานกล่าวว่า วันไหว้ครู เป็ นงานสําคัญของมหาวิทยาลัยและคณะ ขอความร่ วมมือคณบดีทุกคนต้อง
มาร่ วมงานในวันดังกล่าวและคณบดีทุกคนต้องให้ความสําคัญกับพิธีไหว้ครู

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ เรื่อง การงดบรรยายวันปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยฝ่ ายการนักศึกษาและการ

- ๑๙ เรี ยนรู ้ มธ. และกรรมการนักศึกษาทุกคณะได้กาํ หนดจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. ณ มธ. ท่าพระจันทร์ โดยในการจัดงานครั้งนี้จะมี
นักศึกษา ผูป้ กครอง และบุคลากรเข้าร่ วมงานเป็ นจํานวนมาก จําเป็ นต้องใช้พ้นื ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
พื้นที่คณะทุกคณะ ทําให้ตอ้ งปิ ดประตูทางเข้า – ออก และเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยในวันดังกล่าว ดังนั้น
เพื่อให้การจัดงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอให้คณะ สถาบัน สํานัก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท่าพระจันทร์ หยุดการ
เรี ยนการสอน การทํางาน และงดติดต่อราชการ ที่ท่าพระจันทร์ ในวันดังกล่าว ยกเว้นบุคลากรที่ผบู ้ งั คับบัญชาได้
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิเป็ นการเฉพาะไว้แล้ว
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการใชบริการของนักศึกษาดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ฝ่ายการนักศึกษาและการ
เรี ยนรู ้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลนักศึกษาของมหาวิทาลัย โดยได้ให้บริ การแก่นกั ศึกษาในด้านให้คาํ ปรึ กษาทาง
จิตวิทยา การดูแลสุ ขภาพกาย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีนกั ศึกษามาใช้บริ การทาง
จิตวิทยา จํานวน ๑๔๘ คน และรับบริ การตรวจรักษาสุ ขภาพกายที่อาคาร SC จํานวน ๖,๓๗๘ คน อาคาร NOC ๖ จํานวน
๔๔๑ คน รวมเป็ นนักศึกษาที่มารับบริ การทั้งสิ้ น ๖,๙๖๗ คน
ดังนั้นฝ่ ายการฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้ จึงขอสรุ ปการใช้บริ การของนักศึกษาด้านสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตเพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ได้ทราบและร่ วมช่วยกันดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็ นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพต่อไป
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ในกรณี จะขอรายชื่อนักศึกษาที่ไปขอรับคําปรึ กษาได้หรื อไม่
ประธานกล่าวว่า หากขอรายชื่อเฉพาะของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์กส็ ามารถให้ได้
คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่า สําหรับนักศึกษาที่เข้ามาปรึ กษาแล้วในระดับ เฉย ๆ (รอได้) ควรใช้คาํ
ให้เป็ นทางการว่า เข้ารับคําปรึ กษาจะดีกว่า
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษากล่าวว่า สําหรับนักศึกษาที่เข้ารับคําปรึ กษาด้านสุ ขภาพจิตไม่ควรให้
รายชื่อของนักศึกษากับบุคคลใดเลย เพราะเป็ นเรื่ องความลับระหว่างแพทย์กบั นักศึกษา หรื อควรให้นกั ศึกษายินยอมว่า
ให้แจ้งรายชื่อกับคณบดีได้
ประธานกล่าวว่า ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู ้ไปหารื อกับนักศึกษาว่า จะให้
รายชื่อคณบดีได้หรื อไม่ เพือ่ ที่จะได้ดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดและเห็นว่า เป็ นเรื่ องที่สามารถทําได้

- ๒๐ มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป และรายงานการเงินประจําเดือน
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
รองอธิ การบดี ฝ่ายการคลังแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าตามที่สาํ นักงานตรวจสอบภายในได้รับมอบหมาย
ให้ติดตามรายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี และรายงานการเงินประจําเดือนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ และรายงานคณะกรรมการบริ หารของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน นั้น
ในการนี้สาํ นักงานตรวจสอบภายในขอรายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี ๒๕๕๙ และรายงานการเงิน
ประจําเดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. การนําส่ งงบการเงินประจําปี ๒๕๕๙ จํานวน ๔๙ หน่วยงาน ตามระเบียบต้องนําส่ งงบการเงินประจําปี
เสนออธิการบดี ภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วนั สิ้ นปี งบประมาณ โดยสรุ ปการนําส่ งได้ดงั นี้
๑.๑ หน่วยงานนําส่ งงบการเงินมาแล้ว ๔๕ หน่วยงาน โดยนําส่ งภายในระยะเวลาตามระเบียบกําหนด
จํานวน ๑๖ หน่วยงาน และนําส่ งล่าช้า จํานวน ๒๙ หน่วยงาน
๑.๒ หน่วยงานยังค้างส่ งงบการเงิน จํานวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กองบริ หารศูนย์ลาํ ปาง (๒)
ศูนย์บริ การการกีฬา (๓) วิทยาลัยนวัตกรรม (๔) วิทยาลัยสหวิทยาการ
๒. การนําส่ งรายงานการเงินประจําเดือน ตามระเบียบต้องนําส่ งรายงานการเงินประจําเดือน ภายในวันที่
๒๐ ของเดือนถัดไป จากการติดตาม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานที่ตอ้ งจัดทําบัญชี และรายงานงบการเงิน
ประจําเดือน จํานวน ๔๗ หน่วยงาน โดยสรุ ปการนําส่ งดังนี้
๒.๑ หน่วยงานนําส่ งภายในระยะเวลาตามระเบียบกําหนด จํานวน ๒๖ หน่วยงาน
๒.๒ หน่วยงานนําส่ งล่าช้าไม่เป็ นปั จจุบนั จํานวน 16 หน่วยงาน
๒.๓ หน่วยงานที่ยงั ค้างส่ งงบการเงิน จํานวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ (๒) คณะศิลปศาสตร์ (๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๔) วิทยาลัยนวัตกรรม (๕) วิทยาลัยสห
วิทยาการ
ดังนั้น ขอให้หน่วยงานเร่ งรัดการนําส่ งงบการเงินประจําปี ๒๕๕๙ และรายงานการเงินประจําเดือนให้
เป็ นปัจจุบนั ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ เรื่อง สรุปผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร

- ๒๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ขอให้คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นาํ ไปแจ้งเพื่อทราบใน
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ เรื่อง การดําเนินการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ผูช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ายพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ขณะนี้ มธ. มีจาํ นวน
ผูข้ อกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการรวมทั้งสิ้ น ๑๒๖ คน แบ่งเป็ นผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ๗๑ ราย รองศาสตราจารย์
๓๓ ราย ศาสตราจารย์ ๒๐ ราย ศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดื อนขั้นสู ง ๒ ราย และอยู่ระหว่างดําเนิ นการเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ๑๐ คน และจํานวน ๙๖ คนอยู่ในช่วงการติดตามผลจากผูอ้ ่านผลงาน และขอรายชื่ อผูอ้ ่านผลงานจาก
ประธานสาขา ซึ่ งการขอตําแหน่ งทางวิชาการที่มีปัญหาความล่าช้าส่ วนใหญ่เกี่ ยวกับผูอ้ ่าน เช่ น การติดตามผล หรื อ
การทาบทามผูอ้ ่าน และในปั จจุบนั ได้ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการขอตําแหน่ งทางวิชาการโดยใช้เวลาประมาณหนึ่ งปี
และในปั จจุบนั มธ. มีผูม้ ีตาํ แหน่ งทางวิชาการ จํานวน ๕๑%
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า หากใช้เวลาในการขอตําแหน่งทางวิชาการเกิน ๖ เดือน ขอให้แจ้ง
ให้ผขู ้ อตําแหน่งทางวิชาการทราบว่า อยูร่ ะหว่างขั้นตอนใดเพื่อให้ทราบความคืบหน้า
ประธานกล่าวว่า ขอให้ผชู ้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการรับเรื่ องนี้ไปดําเนินการ และ
ขอให้คณบดีนาํ ข้อมูลเหล่านี้ไปแจ้งอาจารย์ในคณะว่า อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการขอตําแหน่งทางวิชาการค่อนข้าง
นาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการเต็มที่แล้วแต่ปัญหาเกิดจากผูอ้ ่าน คือ หาผูอ้ ่านไม่ได้ หรื ออ่านผลงานนาน ในปัจจุบนั
เรื่ องตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดีข้ ึนมากและสภามหาวิทยาลัยก็ได้ให้คาํ ชื่นชมกับเรื่ องนี้
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากล่าวว่า หากแยกพิจารณาระหว่างตําแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพราะความล่าช้าจะอยูท่ ี่ตาํ แหน่งศาสตราจารย์ โดยเฉพาะสาย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หากแยกเป็ นแต่ละตําแหน่งว่าการขอตําแหน่งต้องใช้เวลาเท่าใดจะเข้าใจง่ายขึ้น
คณบดีคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า การขอตําแหน่งทางวิชาการในกรณี ศาสตราจารย์ตอ้ งเสนอเรื่ องไปยัง
สกอ. หากเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งเสนอ สกอ. จะทําให้ระยะเวลาสั้นลงหรื อไม่
ประธานกล่าวว่า ในกรณี น้ ีเห็นว่า อาจจะต้องเสนอ สกอ. เช่นเดียวกัน เพราะพนักงานมหาวิทยาลัยต้อง
ใช้เกณฑ์ของ สกอ. เช่นเดียวกัน เรื่ องเดียวที่ไม่ได้บงั คับคือ ผูอ้ ่านที่สามารถอยูน่ อกบัญชีได้
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการกล่าวว่า สําหรับตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์จะสิ้ นสุ ดที่สภามหาวิทาลัย แต่ตาํ แหน่งศาสตราจารย์กรณี ที่เป็ นข้าราชการใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่
พนักงานมหาวิทยาลัยกรณี ที่ผอู ้ ่านอยูน่ อกบัญชีตอ้ งอนุมตั ิโดยสภามหาวิทยาลัยโดยไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นบัญชีรายชื่อของ

- ๒๒ สกอ. ซึ่งในปัจจุบนั กรณี การขอตําแหน่งศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยยังคงต้องเสนอเรื่ องไปยัง สกอ. และ
หลังจากนั้นไม่ตอ้ งเสนอที่ประชุม ก.พ.อ. แต่ในกรณี ของข้าราชการยังต้องเสนอที่ประชุม ก.พ.อ. เหมือนเดิม
ประธานกล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติวา่ หากบุคคลใดเป็ นรองศาสตราจารย์ ดร. ให้ถือว่าขึ้น
ทะเบียนเป็ นผูอ้ ่านได้ท้ งั หมด ซึ่งจะทําให้เกิดความรวดเร็ วในการขอตําแหน่งทางวิชาการมากยิง่ ขึ้น

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๗ เรื่อง รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ/สํานัก
/สถาบัน ครั้งที่ ๒
รองอธิ การบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้มีการรายงานความก้าวหน้าใน
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาหน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx ในที่ประชุม ก.บ.ม. เพือ่ ให้สามารถติดตามผลสัมฤทธ์ในการ
ดําเนินงานได้ทนั เวลา และร่ วมกันหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ ว และเป็ นระบบ โดยให้ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสานกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตอ้ งการนําเสนอข้อมูลความก้าวหน้าก่อนนําเสนอที่ประชุม
ก.บ.ม. ต่อไป และได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ และ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในการประชุม กบม. ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น ในการประชุม กบม.
ครั้งนี้ เป็ นการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ครั้งที่ ๒ โดยมี
หน่วยงานที่จะนําเสนอรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ดังนี้
๑. คณะทันตแพทยศาสตร์
๒. วิทยาลัยโลกคดี ศึกษา
๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
๔. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๕. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๖. คณะรัฐศาสตร์
๗. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
๘. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙. คณะพยาบาลศาสตร์
๑๐. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๒. คณะศิลปกรรมศาสตร์
สําหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๒๓ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากล่าวว่า สําหรับระบบ EdPEx ใน มธ. ได้เริ่ มใช้อย่างเป็ น
ทางการในเวลาไม่นาน แต่กไ็ ด้เรี ยนรู ้ในหลายเรื่ อง เช่น การใช้ขอ้ มูลจริ ง ประเด็นที่สอง ระบบ EdPEx ไม่ใช่เรื่ องที่สงั่
การแล้วจะทําได้ แต่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ความเข้าใจและความพร้อมของบุคลากรด้วย ซึ่ง มธ. อยูร่ ะหว่างการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง
EdPEx และสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้ และเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทําให้เกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้และกระบวนการพัฒนาองค์กรอย่างจริ งจัง หากผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญในเรื่ องนี้กจ็ ะสามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปได้

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง การเขาเฝากราบบังคมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า การเข้าเฝ้ ากราบบังคมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้เข้าเฝ้ าวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยขอหลักการคือ มีคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยจํานวน ๔๕ คน ขอให้คณะส่ งตัวแทน ๑ คน เพื่อร่ วมพิธี
ดังกล่าว และขอให้ส่งรายชื่อได้ที่รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและความยัง่ ยืนภายในสิ้ นเดือนกันยายน ๒๕๖๐
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครัง้ ต่อไป
U

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์
อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิ ต
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

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

