มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
------------------------

มติยอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2554
วันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2554
ทาพระจันทร ณ หองสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงานวันปรีดี พนมยงค ประจําป 2554
- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
1.2 เรื่อง กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2553
1.3 เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑ - ที่ประชุมรับทราบ
และวิธีการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการแหง มธ.
สําหรับลูกจางชั่วคราวตางประเทศ พ.ศ. 2554
1.4 เรื่อง กําหนดวันฝกซอมยอยและฝกซอมใหญ
- ที่ประชุมรับทราบ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1.5 เรื่อง กําหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
- ที่ประชุมรับทราบ
1.6 เรื่อง คณะรัฐศาสตรจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - ที่ประชุมรับทราบ
1.7 เรื่อง การปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว
- ที่ประชุมรับทราบ
เงินนอกงบประมาณ
1.8 เรื่อง ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต
- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
1.9 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ ดังกลาว
21 มีนาคม 2554 และครั้งที่ 7/2554 เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน 2554
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
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มติโดยยอ

- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 3 ราย
ตามที่เสนอ และใหเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
3.1.2 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติรับโอนขาราชการ - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รับโอนนางจันทิมา อังคพณิชกิจ และ
ตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย อัตราเลขที่
5344 คืนใหกับมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการ
สับเปลี่ยนกับอัตราขาราชการตําแหนง
เลขที่ 801 สังกัดคณะศิลปศาสตร ตามที่
เสนอ
3.1.3 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติรับโอน - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
ตัดโอนอัตราขาราชการอัตราเลขที่ 316
ขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนงศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย
ตําแหนงรองศาสตราจารย ประเภทวิชาการ
และรับโอนนายสายันต ไพรชาญจิตร
ตําแหนงศาสตราจารย สังกัดภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มารับราชการในตําแหนง
ศาสตราจารย สังกัดคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร ตามที่เสนอ
3.1.4 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติแตงตั้ง
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
กําหนดตําแหนงและแตงตั้งนางสกุณา
หัวหนางาน จํานวน 1 ราย
บัณฑุรัตน ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน
บริการวิชาการ และรักษาการในตําแหนง
เลขานุการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
สังกัดสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่
เสนอ
3.1.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(พิจารณาลับ)
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เรื่อง
3.1.5 เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมัตติ ัดโอน
ขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย

3.1.6 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 2 ราย

3.1.7 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติแตงตั้ง
หัวหนางาน จํานวน 1 ราย

3.1.8 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมัติ
ปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย

3.1.9 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติจางลูกจาง
ชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน จํานวน 4 ราย

มติโดยยอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
ตัดโอนอัตราและเงินเดือนนางพรทิพย
ธีระกาญจน ไปตั้งจายที่กองกิจการ
นักศึกษา และตัดโอนอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิ
ปริญญาตรี อัตราเลขที่ 5976 กองกิจการ
นักศึกษา ไปตั้งจายที่คณะแพทยศาสตร
เพื่อสับเปลี่ยนกัน ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
กําหนดเงื่อนไขการจางและจาง
นายอดิภัทร ชัยชนะสกุล และนายสายัณห
กอเสถียรวงศ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
กําหนดตําแหนงและแตงตั้ง น.ส.สุภาวดี
อินนุพัฒน พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ หัวหนางานบริการ
วิชาการ ใหดาํ รงตําแหนงหัวหนางาน
บริการการศึกษา สังกัดสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
กําหนดตําแหนงและปรับวุฒินายวทัญู
ใจบริสุทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
จางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
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สังกัดคณะศิลปศาสตร จํานวน 4 ราย
ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.2.1 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติแตงตั้ง
รองคณบดีเปนกรรมการในการประเมินเพื่อ
ตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี
นิรัตธราดร รองคณบดีฝายวิจัย และประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนกรรมการในการ
ประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของนาง
จุลจราพร สินสิริ ตามที่เสนอ
3.2.2 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติจาง - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจาง
อาจารยประจําตามสัญญา จํานวน 2 ราย
รองศาสตราจารย ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต และรองศาสตราจารย วันทนีย
วาสิกะสิน เปนอาจารยประจําตามสัญญา
สังกัดคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามที่
เสนอ
3.2.3 เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมตั ิจางผูมีความรู - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
จางอาจารย ญาณวิทย วัฒนสิน
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ เปนอาจารย
จํานวน 1 ราย
ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปกรรม
ศาสตร ตามที่เสนอ
3.2.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอแนวทางการ - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
พิจารณาแตงตั้งนักวิจัยใหดํารงตําแหนงวิชาการ แนวทางการพิจารณาแตงตั้งนักวิจัยให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และมอบหมาย
ใหรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร
มนุษยรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาตอไป
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3.2.5 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอเรื่อง
การกําหนดสมรรถนะสําหรับบุคลากรของ มธ.
3.2.6 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอเรื่อง
การกําหนดองคประกอบ สัดสวน และแบบประเมิน
ที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะสาธารณสุขศาสตร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
5.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพตาง ๆ
5.2 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2553

- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบการกําหนดสมรรถนะสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. เห็นชอบการกําหนดองคประกอบ
สัดสวน และแบบประเมินที่ใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
3. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยรับขอสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณา
4. มอบหมายใหคณะกรรมการกําหนด
สมรรถนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไป
ศึกษาและพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ
การกําหนดระดับของสมรรถนะในแตละ
กลุมตําแหนง
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะสาธารณสุขศาสตร และเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ

-6ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
ไมมีเรื่องพิจารณาในระเบียบวาระนี้
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป

U

U

- มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2554 ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม
2554 เวลา 13.30 น.

-----------------------------------------------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
----------------------------------------------

นายอดิศร เพชรคุม ผูบันทึกรายงานการประชุม

