มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 14/2551
วันจันทรที่ 1กันยายน 2551
ทาพระจันทร ณ หองสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประจําป 2551 ในชวงเดือนกันยายน –
ธันวาคม 2551
1.2 เรื่อง วิดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัยชุดใหม
1.3 เรื่อง กิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร
1.4 เรื่อง กิจกรรมของคณะนิติศาสตร
1.5 เรื่อง กิจกรรมของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
1.6 เรื่อง กิจกรรมของสํานักหอสมุด
1.7 เรื่อง กิจกรรมการฉายภาพยนตของคณะคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
บริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
2.1.1 เรื่อง รายงานการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราวางขาราชการที่เกิดจากการ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
ก. กรณีขา ราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

-ที่ประชุมรับทราบและรับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว
- ที่ประชุมรับทราบ
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มติโดยยอ

2.2.1 เรื่อง สํานักหอสมุดขออนุมัตเิ ลื่อนระดับ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน นางระเบียบ จําปาเทศ ตําแหนงผูปฏิบัติงาน
1 ราย
หองสมุด 4 ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก
1 ระดับ ตามที่เสนอ
2.2.2 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ ระดั 3,4 และระดับ 5
เฉลิมพระเกียรติขออนุมัติเลื่อนระดับ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 8 ราย สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1
จํานวน 8 ราย
ระดับ ตามที่เสนอ
ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจางอาจารยประจําที่
2.2.3 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั ิจาง
อาจารยประจําที่จางจากงบประมาณ
จางจากงบประมาณของคณะนิติศาสตร
จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ
คณะฯ จํานวน 3 ราย
2.2.4 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
พนังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จํานวน 2 ราย
คณะนิติศาสตร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
2.2.5 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาวชญานี
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ชวะโนทย ตําแหนงอาจารย สังกัด คณะเศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ
จํานวน 1 ราย
2.2.6 เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ นายศิริมิตร ประพันธขออนุมัติปรับวุฒิพนักงาน มหาวิทยาลัย ธุรกิจ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวารสารสายวิชาการ จํานวน 1 ราย
ศาสตรและสื่อสารมวลชน ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับวุฒิ นายวราวุธ
2.2.7 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ติยพงศพัฒนา ตําแหนงอาจารย สังกัด คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ
สายวิชาการ จํานวน 1 ราย
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มติโดยยอ

2.2.8 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับวุฒิพนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 2 ราย สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่
2 ราย
เสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับคาจางนางสาว
2.2.9 เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
มวลชนขออนุมัติปรับคาจางพนักงาน
สมัชชนันท เอกปญญากุล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน 1 ราย มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
ตามที่เสนอ
ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
2.2.10 เรือ่ ง คณะรัฐศาสตรขออนุมัติปรับคาจาง - ที่ประชุมมีมติปรับคาจาง นายสายัณห
เทพแดง พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
สนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะรัฐศาสตร
ตามที่เสนอ
2.2.11 เรือ่ ง มธ. ศูนยลําปางขออนุมัติ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับคาจาง
ปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวทัศนีย นันตะภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สายสนับสนุนวิชากากร จํานวน
1 ราย
สังกัดสํานักงานประสานศูนยศึกษาภูมิภาค
ตามที่เสนอ
2.2.12 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับคาจางพนักงาน
พระเกียรติขออนุมัติปรับคาจางพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
25 ราย สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ
จํานวน 25 ราย
2.2.13 เรือ่ ง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหาร- - ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรอัตราพนักงาน
บุคคล) ขออนุมัติจัดสรรอัตราลวงหนา มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการลวงหนา
/กําหนด ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ใหแกสถาบันทรัพยากรมนุษย จํานวน 1
อัตรา ตามที่เสนอ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
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เรื่อง
2.2.14 เรื่อง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
สายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร
จํานวน 1 อัตรา
2.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
2.3.1 เรื่อง การตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มธ.
ประจําป 2552

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
วิชาการ
3.1 เรื่อง การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2550
3.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริการ

มติโดยยอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดคณะนิติศาสตร จํานวน 1 อัตรา ตามที่
เสนอ
- ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑ
การตออายุเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มธ.
ประจําป 2552 โดยใหเพิ่มเติมประเด็นเรื่อง
การรับฟงความเห็นจากคณะกรรมการประจํา
คณะในกรณีศาสตราจารยประกอบดวย และ
ในกรณีรองศาสตราจารย ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดย
คะแนนเสียงเกินกวาเกินหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด รวมทั้งการพิจารณาตองผานภาควิชา
หรือสาขาวิชา หรือใหเปนดุลพินิจของแตละ
คณะตามสภาพของแตละคณะ และมอบหมาย
ใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลรับไป
ดําเนินการปรับแก และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

- ที่ประชุมมีมติรับทราบ
- ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม-
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เรื่อง
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) วิทยาลัยนวัตกรรม

3.3 เรื่อง รายงานขอเท็จจริงกรณีอาจารย
สงผลสอบลาชา ภาคการศึกษาที่ 2/2550

3.4 เรื่อง รายงานการสงผลการสอบลาชา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
การบริหารมหาวิทยาลัย
4.1 เรื่อง พิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบ มธ.
วาดวยทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก

มติโดยยอ
การบริการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)
วิทยาลัยนวัตกรรม และมอบหมายใหคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมไดรับขอสังเกตของที่
ประชุมไปหารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ
เพื่อปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
- ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. กรณีอาจารยประจําที่สงผลสอบลาชา
คือ รายที่ 2, 3 และ 9 ใหคณะที่เกี่ยวของ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปไมเกิน
ครึ่งขั้น
2. กรณีอาจารยพิเศษที่สงผลสอบลาชา
ขอใหคณะที่เกี่ยวของไดรายงานการสงผล
สอบในภาคการศึกษาตอไปใหมหาวิทยาลัย
ทราบ
3. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ไดแจงใหคณะที่เกี่ยวของไดทราบและ
ดําเนินการตอไป
- ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางระเบียบ มธ.
วาดวยทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก
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4.2 เรื่อง พิจารณารางระเบียบ มธ. วาดวย
กองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร พ.ศ. 2551

4.3 เรื่อง พิจารณารางระเบียบ มธ. วาดวย
การจายเงินคาตอบแทนการสอน การสอบ
และการนิเทศ มธ. ศูนยลําปาง พ.ศ. 2551
4.4 เรื่อง พิจารณางบประมาณของ มธ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทร
ที่ 15 กันยายน 2551
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหาร
งานบุคคล
6.1.1 เรื่อง คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
ขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จํานวน 1 ราย

มติโดยยอ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ตามที่เสนอ และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
- ที่ประชุมมีมติใหนําระเบียบดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบการเงินและ
การคลังของมหาวิทยาลัย และใหนําขอสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
- ที่ประชุมมีมติใหนําระเบียบดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบการเงินและ
การคลังของมหาวิทยาลัยพิจารณา และใหนํา
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
- ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบงบประมาณ
รายจายจากรายไดพิเศษ มธ. งบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงาน มธ. งบประมาณ
หนวยงานในกํากับ มธ. ประจําปงบประมาณ
2552 ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการ
จางตําแหนงเลขที่ 5597 และการจาง
นายชานนท โกมลมาลย เปนพนักงาน
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6.1.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขออนุมัติจา งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จํานวน 1 ราย

6.1.3 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จํานวน 1 ราย

6.1.4 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมัติ
จางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จํานวน 1 ราย

6.2 เรื่อง รายงานการเบิกจายเงินงบลงทุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

6.3 เรื่อง พิจารณากรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552

มติโดยยอ
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตามที่
เสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติกําหนดเงื่อนไข
จางตําแหนงเลขที่ 5610 และจาง
นายพันธชนก ศรีสุรเดชชัย เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง
ตําแหนงเลขที่ 5319 และจาง น.ส.รุงรัตน
จิตวโรภาส เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง
ตําแหนงเลขที่ 5433 และจาง น.ส.สิริมา
มงคลสัมฤทธิ์ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิขาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายการคลังไดจัดทํารายละเอียดเรื่องดังกลาว
อีกครั้ง และนําเสนอที่ประชุมในการประชุม
ครั้งตอไป
- ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. กําหนดตัวชี้วัดที่ 3.3 กับขอ 3.4 ใหใช
ขอที่ 1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาแลก
เปลี่ยนกับตางประเทศ และขอที่ 3 รอยละที่
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มติโดยยอ

6.4 เรื่อง ผลงานโดดเดนตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ภารกิจหลักและคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการในรอบปงบประมาณ
พ.ศ. 2550

เพิ่มขึ้นของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท
หรือปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติ
2. ใหคณะ/สถาบัน/สํานัก กําหนดคา
เปาหมายรายหนวยงาน จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 3.1, 3.2, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2 ทั้งนี้
ขอมอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีจดทําหนังสือแจงทุกคณะ/
สถาบัน/สํานัก และใหจัดสงคืนกองแผนงาน
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2551
3. เห็นชอบคาเปาหมายรวมของ มธ. ที่ระดับ
5 คะแนน และคาปรับเพิ่ม/ลด/ ตอ 1 คะแนน
จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 4.1.1, 4.1.2
- ที่ประชุมมีมติรับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เลิกประชุมเวลา 18.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

