มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(โดยระบบการประชุมทางไกล)

ครั้งที่ 17/2550
วันจันทรที่ 17 กันยายน 2550
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ
ราชการ ประจําป 2550
1.2 เรื่อง กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สมศ.) วันที่ 27 กันยายน 2550
1.3 เรื่อง การจัดงานวันนักศึกษาผูพิการ วันที่ 21
กันยายน 2550 ณ มธ. ศูนยรังสิต
1.4 เรื่อง สถานทูตคาซัคสถาน ประจํา
กรุงเทพมหานครมีหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2550 โดยหนังสือเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
บริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามเกณฑปกติ)
ก. กรณีขา ราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
3.1.1 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั ิเลื่อน
ระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย

มติโดยยอ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับ
นายสมคิด เปยมสุข ตําแหนงผูปฏิบัติงาน
บริหาร 3 คณะนิติศาสตร ใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ
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ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3.1.2 เรือ่ ง คณะวิศวกรรมศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย
อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร
ตามที่เสนอ
3.1.3 เรือ่ ง คณะแพทยศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับวุฒิพนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย คณะแพทยศาสตร จํานวน 2 ราย
อาจารย จํานวน 2 ราย
ตามที่เสนอ
ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
3.1.4 เรือ่ ง สํานักทะเบียนและประมวลผลขออนุมัติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับ
สนุนวิชาการ จํานวน 2 ราย
สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล
จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
ง. ลูกจางชาวตางประเทศ
3.1.5 เรือ่ ง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติจาง
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจางลูกจางชาวตาง
ประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัดคณะ
ลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 2 ราย
ศิลปกรรมศาสตร จํานวน 2 ราย
ตามที่เสนอ
3.1.6 เรือ่ ง สถาบันภาษาขออนุมัติจางลูกจาง
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจาง Mr. Michael
ชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน จํานวน 1 ราย Jan Everts เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูสอน สังกัดสถาบันภาษา
ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
บริหารงานวิชาการ
4.1 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา : การเตรียม - ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให
รับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
ฝายมาตรฐานการศึกษาไดตรวจสอบ
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ขอมูลของคณะพยาบาลศาสตรและคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีเกี่ยวกับ
ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
บริหารงานมหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมรับทราบ
5.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่ 24
- ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
6.2 เรื่อง สรุปการใชไฟฟาและน้ําประปาใน มธ.
ศูนยรังสิต ปงบประมาณ 2550 (เดือนตุลาคม 2549 –
เดือนมิถุนายน 2550)
6.3 เรื่อง ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาตางชาติใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2549
6.4 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสง
- ทีป่ ระชุมรับทราบ และมอบหมายให
งบการเงินประจําป
ฝายเลขานุการที่ประชุมประสานกับ
สํานักงานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่เมื่อ
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 แลว หนวยงาน
ใดไมสงงบการเงินที่คางอยู ใหจัดทํา
บันทึกไปทวงถามหนวยงานโดยตรง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการ - ที่ประชุมรับทราบ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ในวันจันทรที่ 1 ตุลาคม 2550
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.1.1 เรื่อง กระทรวงการคลังออกระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน
พิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา
8.1.2 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการที่เกิดจาก
การเกษียณอายุราชการ
8.1.3 เรื่อง ฝายบริหารบุคคลและกฎหมาย
ขออนุมัติตัดโอนและเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 10 ราย
8.1.4 เรื่อง การกันที่จอดรถที่ทาพระจันทร
8.1.5 เรื่อง การจายเงินโบนัสใหแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

- ที่ประชุมรับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 17.20 น.
----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

