มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(โดยระบบการประชุมทางไกล)
ครั้งที่ 22/2550
วันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2550
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ชวงบางซื่อ - รังสิต
1.2 เรื่อง การจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษา
1.3 เรื่อง พิธีรับมอบอาคารที่พักรวม จํานวน
4 หลัง ณ มธ. ศูนยพัทยา
1.4 เรื่อง การตรวจเยี่ยมคณะ/สถาบัน/สํานัก
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดานบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามเกณฑปกติ)
ก. กรณีขา ราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
2.1.1 เรื่อง สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับ
สนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
2.1.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับ
สนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย

มติโดยยอ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับ
นางสุจิตรา จริยธีรเวช สังกัดสํานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับ
นายรวมพร ทองเรือง สังกัดคณะวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ
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2.1.3 เรือ่ ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สายสนับ
สนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย

มติโดยยอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับ
นายสมนึก สุทธิบานเย็น สังกัด
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตามที่เสนอ

ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
2.1.4 เรือ่ ง สํานักงานประสานศูนยการศึกษาภูมิภาค - ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับคาจาง
นายเจนณรงค อุนันธชัย สังกัดสํานักงาน
ขออนุมัติปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
ประสานศูนยการศึกษาภูมิภาค ตามที่
เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
บริหารงานวิชาการ
3.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษย - ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
วิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) คณะสังคมวิทยา
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2551) คณะสังคมวิทยาและ
และมานุษยวิทยา
มานุษยวิทยา โดยใหฝายวิชาการรับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และ
ใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัด
การศึกษาและคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
3.2 เรื่อง พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
- ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตร
ศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน จํานวน 5 สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) คณะวิศวกรรม จํานวน 5 สาขาวิชา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) คณะวิศวกรรมศาสตร โดยให
ศาสตร
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มติโดยยอ

ฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณา และใหนําเสนอคณะอนุกรรม
การสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาพิจารณากอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
3.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และให
นําเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัด
การศึกษาพิจารณากอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
3.4 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
- ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) การสาธารณสุขโลก หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) คณะสาธารณ
คณะสาธารณสุขศาสตร
สุขศาสตร โดยใหฝายวิชาการรับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และ
ใหนําเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัด
การศึกษาและคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน
พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
4.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ ตั้งแตวันที่
19 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2550
4.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบ
การเงินประจําป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการ - ที่ประชุมรับทราบ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทร
ที่ 14 มกราคม 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหาร
งานบุคคล
6.1.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ - ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
(พิจารณาลับ)
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย และ
รองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ตามที่
เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
6.1.2 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับโอน นางรัตนา
ขออนุมัติรบั โอนขาราชการ สายวิชาการ
โตสกุล (บุญมัธยะ) ขาราชการ
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ระดับ 7
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
โดยเปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 704 เพื่อรับโอน
และตัดโอนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ไปตั้งจายที่
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนการสับเปลี่ยน ตามที่
เสนอ
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6.1.3 เรื่อง สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนาขออนุมตั ิเลื่อนระดับ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย
6.1.4 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติกําหนด
เงื่อนไขการจาง และจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย
6.1.5 เรื่อง คณะสหเวชศาสตรขออนุมัติกําหนด
เงื่อนไขการจาง และจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย

6.1.6 เรือ่ ง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติกําหนด
เงื่อนไขการจาง และจางพนักงานมหาวิทยา
ลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน
1 ราย

มติโดยยอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับ
นายสมหมาย คุณเมือง สังกัดสถาบัน
ประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการ
พัฒนา ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไข
การจางตําแหนงเลขที่ 5171 และจาง
นายอเนก ภูทอง เปนพนักงานมหาวิทยา
ลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะสหเวชศาสตร ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไข
การจางตําแหนงเลขที่ 5171 และจาง
นางสาวอรฤดี ขันติสิทธิพร เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะสหเวชศาสตร ตามที่
เสนอ
- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนง
เลขที่ 5171 และจาง นายชัยวุฒิ บุญเอนก
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัยสหวิทยา
การ ตามที่เสนอ
2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ
รับขอสังเกตของที่ประชุมในประเด็น
สถาบันการ ศึกษาที่จบในระดับปริญญา
ตรีไปประกอกบการพิจารณาตอไป
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6.1.7 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
6.1.8 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขออนุมัติจา งผูมีความรูความสามารถ
พิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ราย
6.2 เรื่อง นโยบายความรวมมือระหวางหนวยงาน
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
6.3 เรื่อง กรณีแพทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกศาลตัดสินลงโทษอาญา
6.4 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรของ มธ.

6.5 เรื่อง โครงการรถไฟฟา (สายสีแดง)
ชวงบางซื่อ – รังสิต

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาว
วราภรณ วาสุเทพรักษ สังกัดคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจาง ศาสตราจารย
ดร.จรัญ จันทลักขณา ผูมีความรูความ
สามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ 2551 ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวิชาการรับเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตรไปดําเนินการตอไป
- ที่ประชุมรับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.
----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

