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

ครั้งที่ 18/2551
วันจันทรที่ 3 พฤศจิกายน 2551
ทาพระจันทร ณ หองสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยคนใหม
1.2 เรื่อง วันธรรมศาสตรทํานา (ปที่ 3)
1.3 เรื่อง เวทีวิจัยธรรมศาสตร 2551
1.4 เรื่อง ปริญญาตรีภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2551
ที่ทาพระจันทร
1.5 เรื่อง จุลสารธรรมศาสตร ฉบับเดือนตุลาคม
2551
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
บริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามเกณฑปกติ)
ก. กรณีขา ราชการ สายวิชาการ
2.1.1 เรื่อง กองแผนงานขออนุมัตเิ ลื่อนระดับ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย

2.2 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาขออนุมัติ
เลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย

มติโดยยอ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
เลื่อนระดับ น.ส.สิริพรรณ เอกภัทรสกุล
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 5
สังกัดกองแผนงาน ใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น อีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
เลื่อนระดับขาราชการสายสนับสนุน
วิชาการ ระดับ 5 สังกัดสถาบันเอเชีย
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เรื่อง

มติโดยยอ
ตะวันออกศึกษา จํานวน 2 ราย ใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ตามที่เสนอ

ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
2.1.3 เรือ่ ง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
ขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย

ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
2.1.4 เรือ่ ง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล)
ขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย

2.1.5 เรือ่ ง กองคลังขออนุมัติกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดานการบริหารมหาวิทยาลัย
3.1 เรื่อง พิจารณาปรับเงินคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
กําหนดเงื่อนไขการจางตําแหนงเลขที่
5347 และจาง น.ส.เกศราพร ทองพุม
พฤกษา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ตามที่
เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติยาย
นายศรายุทธ สนธิหยัน พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหนงพยาบาล โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไปแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงพยาบาล กองกิจการ
นักศึกษา ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหนงเลขที่
5680 เปนตําแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชี สังกัดกองคลัง ตามที่เสนอ

- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
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เรื่อง
นักศึกษา ปการศึกษา 2552

3.2 เรื่อง รายงานการพิจารณาปรับแกไข
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ตาง ๆ
4.2 เรื่อง รายงานผลการเบิกจายทั้งปงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2551
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน

มติโดยยอ
ปรับเงินคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
ปการศึกษา 2552 จากจาก 100 บาท เปน
110 บาท โดยเก็บจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทกุ ชั้นปคือ ป 1, ป 2, ป 3 และ
ป 4 และกรณีนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
ทุกกรณี ตองเก็บคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
ดวย
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความ
เห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พ.ศ. .... และมอบหมายให
สํานักงานนิติการรับไปแกไขตาม
ขอสังเกตของที่ประชุม และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
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เรื่อง
บริหารงานบุคคล
6.1.1 เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ขออนุมัติรบั โอนขาราชการโดยการสับเปลี่ยน
กับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

6.1.2 เรือ่ ง คณะศิลปกรรมศาสตรขออนุมัติ
เปลี่ยนตําแหนงและกําหนดตําแหนงใหม

จ กรณีผมู ีความรูความสามารถพิเศษ
6.1.3 เรือ่ ง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติ
จางผูมคี วามรูความสามารถพิเศษ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย
6.1.4 เรือ่ ง สถาบันภาษาขออนุมัติจา งลูกจาง
ชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน
จํานวน 1 ราย
6.2 เรื่อง พิจารณาโครงการเจาภาพกีฬา

มติโดยยอ

- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติรับ
โอน นางอรมณี ภัทรทิพากร ตําแหนง
พยาบาล ชํานาญการ ระดับ 8 จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมาสังกัด
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
เปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 2666 ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ระดับ 6
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
ระดับ 6 และแตงตั้ง น.ส.วิริยาภรณ
กาญจนธนอรุณ ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ขั้น 18,640
บาท ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหาร
และธุรการ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร
ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจาง
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ จํานวน 2
ราย เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สังกัด
คณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจาง
Mr.Daniei Raymond Glaus เปนลูกจาง
ชาวตางประเทศ ตําแหนงผูสอน สังกัด
สถาบันภาษา ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให
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เรื่อง

มติโดยยอ

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37

6.3 เรื่อง สรุปการใชไฟฟาและน้ําประปา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 –
กันยายน 2551)
6.4 เรื่อง สรุปการใชไฟฟาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทุกศูนยศึกษา ปงบประมาณ
2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551)
6.5 เรื่อง สรุปการดําเนินงานโครงการบริหาร
จัดการขยะรีไซเคิล ปงบประมาณ 2551
6.6 เรื่อง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2551
ตามเกณฑ ก.พ.ร.
6.7 เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ
2551 ทีร่ ายงานตอ ก.พ.ร.
6.8 เรื่อง การจัดงานวันประเพณีลอยกระทง
ที่ศูนยรังสิต
6.9 เรื่อง คําขวัญ 75 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองอธิการบดีฝายการนักศึกษารับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป และใหนําเสนอ ก.บ.ม.
อีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เลิกประชุมเวลา 16.50 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

