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

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2550
วันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2550
โดยการประชุมรวมผานจอภาพระบบ Teleconference
ทาพระจันทร ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
--------------------------------

ผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุรพล
นิติไกรพจน อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ทวีป ชัยสมภพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. รองศาสตราจารย อัญชลี
พิพัฒนเสริญ รองอธิการบดีฝายการคลัง
4. รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
5. อาจารย ดร.สมประสงค
โกศลบุญ
รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต
6. รองศาสตราจารย ดร.ศิรพิ ร ขัมภลิขิต
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชา สังขวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลําปาง
8. รองศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ คณบดีคณะนิติศาสตร
9. รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
10. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร
11. รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ พัวพงศกร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
12. รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
13. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร
14. อาจารย แกวกาญจน
จูเจริญ
แทนคณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
15. ผูชวยศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16. รองศาสตราจารย สมชาย วิริยะยุทธกร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
17. รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา วีสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
18. รองศาสตราจารย นายแพทย จิตตินัดด หะวานนท คณบดีคณะแพทยศาสตร
19. ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
20. อาจารย ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
21. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
22. ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
23. นายจีรวิทย
บุตรศรี
แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
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24. รองศาสตราจารย เล็ก
สมบัติ
รักษาราชการในตําแหนงคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
25. ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
26. อาจารย ดร.อนุชา
ทีรคานนท
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
27. รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ
ผูอ ํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
28. นางศรีจันทร
จันทรชีวะ
ผูอ ํานวยการสํานักหอสมุด
29. ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล
ผูอาํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
30. ผูชวยศาสตราจารย ปกรณ เสริมสุข
ผูอาํ นวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา
31. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ชคตระการ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
32. รองศาสตราจารย ดร.ประทิน พิมสาร
ผูอํานวยการสถาบันภาษา
33. รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล
แทนผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน แทนผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
35. อาจารย ดร.กวีพงศ
เลิศวัชรา
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
36. นางสาวสมสุณี
ดวงแข
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง มธ.
37. นายแพทย วีระ
อิงคภาสกร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
38. อาจารย อาทิตย
วงษสงา
แทนประธานสภาอาจารย
39. นางสาวศิริพร
อัญญณรงคกุล ประธานสภาขาราชการ
40. นางษิญาภา
ชุณหวรานนท ผูแทนขาราชการฝายบริการทางวิชาการ (สาย ข.)
41. นางนวลรักษ
ชอบชื่น
ผูแทนขาราชการฝายบริหารและธุรการ (สาย ค.)
สัทธานนท
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
42. อาจารย ไพลวรรณ
43. นางสาวจารุณี
มุมบานเซา
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
(สาย ข. ค.)
44. ศาสตราจารย ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมาย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
45. รองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิการบดีฝายบริหาร ทาพระจันทร
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม
1. อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
2. รองศาสตราจารย ไว
จามรมาน
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต ผูอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
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ผูเขารวมประชุม
1. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
2. รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร วังศกาญจน
3. นายสมพงษ
กันบุญ
4. นางดวงใจ
ศุภสารัมภ
5. นายจักรชัย
หิรัณยะวสิต
6. นางสุพิน
หิรัณยะวสิต
7. นางนุตรฮายาตี
โกศลศักดิ์
8. นางสุกัญญา
กรุดเงิน
9. นางสาวมยุลี
สุดสระ
10. นายวรพจน
เนื่องอนงคกุล
11. นายสมศักดิ์
ปฏิสังข
12. นายมานิต
แกวนุกูล
13. นายชูเกียรติ
จันทรมานะ

ผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐานการศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายประสานงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
หัวหนางานอัตรากําลัง
หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนางานบริหารสํานักงานและสวัสดิการ
กองงานศูนยรังสิต
หัวหนางานประชุม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6
พนักงานธุรการ 5

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ประธานกลาวเปดการประชุม และขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง กําหนดการจัดงานอาจารย ปวย ประจําป 2550
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานอาจารย ปวย ประจําป 2550
ในวันศุกรที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 08.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต ณ หองอนุสรณสถานปรีดี พนมยงค ตึกโดม
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จะมีการฉายวีดีทศั นแนวคิดคุณภาพแหงชีวติ ของ ศาสตราจารย ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ
การประกาศเกียรติคุณองคปาฐก ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ และการแสดงปาฐกถาพิเศษ ปวย อึ๊งภากรณ
ครั้งที่ 10 เรื่อง “จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม” โดย ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ ณ หอง
บรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง การจัดงานครบรอบ 100 ป ชาตกาล ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากปนี้ครบรอบ 100 ป ชาตกาลของ ศาสตราจารย
สัญญา ธรรมศักดิ์ ทางรัฐบาลไทยไดเสนอชื่อ ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ เปนบุคคลสําคัญของโลกใน
โอกาสครบรอบ 100 ป ชาตกาล ไปยังองคการยูเนสโกแลว และขณะนีก้ ําลังรอผลการประชุมสมัชชายูเนสโกใน
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เดือนตุลาคม 2550 แตในระหวางนี้ถือวา ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ ไดรับการเสนอเปนบุคคลสําคัญของ
โลกผานรัฐบาลไทยไปแลว และจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกลาวตลอดป 2550 โดยกําหนดเริ่ม
กิจกรรม 100 ป ชาตกาลของ ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ เปนกิจกรรมแรกในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2550
ซึ่งจะเปนการจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2550 สําหรับโครงการจัดงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย
สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโอกาสครบรอบ 100 ป ชาตกาล มหาวิทยาลัยจะไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการอํานวยการ
และคณะกรรมการดําเนินงานใหรัฐบาลแตงตั้งตอไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 เรื่อง การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2550
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป
2550 ในวันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. การอภิปรายเรือ่ ง “รัฐธรรมนูญใหมบนเสนทางการมี
สวนรวมของประชาชน” โดย ศาสตราจารย (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ และ
นายชูชัย ศุภวงศ ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ทาพระจันทร และในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 07.00 น. – 09.00 น.
พิธีเจริญพระพุทธมนต และพิธีวางพานพุม ดอกไมสักการะอนุสาวรีย ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรีย ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ศูนยรังสิต และเวลา 11.00 น. – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“คุณธรรมและจริยธรรมในทางการเมือง” โดย พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี เวลา 13.00 น. – 17.00 น.
พิธีมอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 2550 โดย ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ และอภิปรายเรื่อง “รัฐธรรมนูญใหม : รัฐธรรมนูญแหงคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง” โดย
นายอานันท ปนยารชุน นายอุทัย พิมพใจชน รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร และนาวาอากาศตรีประสงค
สุนศิริ ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ทาพระจันทร สําหรับรายละเอียดกําหนดการจะไดแจงใหที่ประชุมทราบอยาง
เปนทางการอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานดังกลาว

มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานบุคคล
2.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สาย ข. ค.
2.1.1 เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมตั เิ ลื่อนระดับขาราชการ สาย ข. ค.
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยกองกิจการนักศึกษาเสนอขอเลื่อน
ระดับ นางนิภา ลิ้มเสรี ตําแหนงเจาหนาทีธ่ ุรการ 4 ขาราชการ สาย ค (ตําแหนงเลขที่ 196) ระดับ 4 ขั้น 17,200
บาท งานอนามัย ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 5 ขั้น 18,340 บาท ทั้งนี้
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ตั้งแตวนั ที่ 29 มกราคม 2550
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางนิภา ลิ้มเสรี สังกัดกองกิจการนักศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ

2.1.2 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติเลื่อนระดับขาราชการ สาย ข. ค.
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยสํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอ
เลื่อนระดับ นางสกุณา บัณฑุรัตน ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ขาราชการสาย ข. (ตําแหนงเลขที่ 71) ระดับ 6 ขัน้
26,440 บาท สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ซึ่งผานการประเมินฯ แลว ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 7
ขั้น 28,190 บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2550
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางสกุณา บัณฑุรัตน สังกัดสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึง่ ระดับ ตามที่เสนอ

2.1.3 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมตั ิเลื่อนระดับขาราชการ สาย ข. ค.
จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะพยาบาลศาสตรเสนอขอเลื่อน
ระดับ นางธนิศา อ่ําชาง ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 5 ขาราชการสาย ค (ตําแหนงเลขที่ 3526) ระดับ 5 ขั้น 16,060
บาท สํานักงานเลขานุการ ซึ่งผานการประเมินฯ แลวใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนระดับ 6 ขั้น 16,880
บาท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นางธนิศา อ่ําชาง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ ตามที่เสนอ

2.1.4 เรื่อง สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติตดั โอนอัตรา/เปลี่ยนระดับตําแหนง/
แตงตั้งขาราชการ สาย ข. ค. จํานวน 6 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยสํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหาร
บุคคล) เสนอขอดําเนินการดังนี้
1. ตัดโอนอัตราตําแหนงเลขที่ 1365 ตําแหนงนักกิจการนักศึกษา 4 ระดับ 4 ขั้น 15,490 บาท
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี และกําหนดระดับตําแหนงเปนตําแหนงนักกิจการนักศึกษา 5 ระดับ 5
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ขั้น 12,880 บาท เพื่อยายและแตงตั้ง นางสาวสุนิสา ขําขันทอง
2. ตัดโอนอัตราตําแหนงเลขที่ 1353 ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 5 ระดับ 5 ขัน้ 11,750
บาท สํานักงานตรวจสอบภายใน ไปตั้งจายที่งานตรวจกอนจาย กองคลัง สํานักงานอธิการบดี และเปลี่ยน
ตําแหนงเปนตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 5 ระดับ 5 ขั้น 16,370 บาท เพื่อยายและแตงตั้ง นายสุกฤษฎิ์ แจงเพนียด
3. เปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 735 ตําแหนงนักวิจัย 5 ระดับ 5 ขั้น 15,150 บาท งานบริการการศึกษา
สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5 ขั้น 21,360 บาท เพื่อ
ยายและแตงตัง้ นางสาวเบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น
4. ตัดโอนอัตราตําแหนงเลขที่ 1157 ตําแหนงเจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน 5 ระดับ 5
ขั้น 21,360 บาท งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ไปตั้งจายที่งาน
บริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร และเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 ขั้น 12,590 บาท เพื่อยายและแตงตั้ง นางสาวิตรี มีสมบูรณ
5. ตัดโอนอัตราตําแหนงเลขที่ 1169 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ขัน้ 25,170
บาท งานบริหารและธุรการ สํานักเลขานุการ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ไปตั้งจายที่สํานักงาน
เลขานุการ คณะแพทยศาสตร โดยเปลี่ยนตําแหนงและระดับเปนตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย 5 ระดับ 5
ขั้น 11,470 บาท เพื่อยายและแตงตั้ง นางสาวพรเพ็ญ ก๋ํานารายณ
6. ตัดโอนอัตราตําแหนงเลขที่ 670 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ระดับ 6 ขั้น 23,060
บาท งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ไปตั้งจายที่งานบริหารธุรการ
สํานักงานเลขานุการ สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม โดยเปลี่ยนตําแหนงและระดับเปนตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 ขั้น 12,880 บาท เพื่อยายและแตงตั้ง นางสาวเพ็ญศรี แกวหาวงษ
7. ยายขาราชการที่ดํารงตําแหนงสายงานแรกเขาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ผูผานการประเมินฯ
ไปแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงสายงานแรกเขาระดับปริญญาตรีตามนัยขางตน จํานวน 6 ราย ดังนี้
(1) นางสาวสุนิสา ขําขันทอง งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
(2) นายสุกฤษฏิ์ แจงเพนียด งานตรวจกอนจาย กองคลัง
(3) นางสาวเบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
(4) นางสาวิตรี มีสมบูรณ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
(5) นางสาวพรเพ็ญ ก๋ํานารายณ คณะแพทยศาสตร
(6) นางสาวเพ็ญศรี แกวหาวงษ สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติตัดโอนอัตรา/เปลี่ยนระดับตําแหนง/แตงตั้งขาราชการ
สาย ข. ค. จํานวน 6 ราย ตามที่เสนอ
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2.1.5 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติแตงตัง้ เลขานุการสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยสํานักบัณฑิตอาสาสมัครเสนอขอ
ดําเนินการดังนี้
1. เปลี่ยนระดับตําแหนงเลขที่ 83 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 ระดับ 8 ขั้น 45,620
บาท ตําแหนงเลขานุการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 ขั้น 32,250
บาท
2. ยาย นางภาวนา นาถะพินธุ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 7 (ตําแหนงเลขที่ 84) ระดับ 7 ขั้น 32,250 บาท ผูรักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร ไปดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 (ตําแหนงเลขที่ 83) ระดับ 7 ขั้น 32,250 บาท และ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมตั ิเปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเลขที่ 83 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 8 ระดับ 8 เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 และยาย นางภาวนา นาถะพินธุ ไปดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 และแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงเลขานุการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
ตามที่เสนอ

2.1.6 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 6, 7-8 และ
ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ชํานาญการและตําแหนงเชีย่ วชาญ ตามขอ 11 (ข), (ค) ไดประชุมเพื่อพิจารณาผลงานที่แสดงความเปน
ผูชํานาญการของขาราชการสาย ข, ค เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 10 ราย ผลการพิจารณาปรากฏวา มีผูผานเกณฑ
การพิจารณา 9 ราย และไมผา นเกณฑการพิจารณา 1 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุนทรี อาสะไวย สังกัดสถาบันไทยคดีศกึ ษา สมควรดํารงตําแหนงนักวิจัย
เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ตั้งแตวนั ที่ 10 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป
2. นายธาตรี ทวีแสง สังกัดคณะแพทยศาสตร สมควรดํารงตําแหนงเจาหนาที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร ชํานาญการ ระดับ 7 ตั้งแตวนั ที่ 3 ตุลาคม 2548 เปนตนไป
3. นางสุดารัตน กิตติวงศากูล สังกัดสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม สมควรดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7 ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2549 เปนตนไป
4. นายพิเชฐ คูชลธารา สังกัดสถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา สมควรดํารง
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ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ ระดับ 7 ตั้งแตวนั ที่ 2 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป
5. นายสืบตระกูล สุชาติ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมควรดํารงตําแหนง
นักวิทยาศาสตร ชํานาญการ ระดับ 7 ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป
6. เรือเอกเสวี หวังไมตรี สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สมควรดํารงตําแหนง
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ระดับ 7 ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป
7. นายสมหมาย นวลขํา สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมควรดํารงตําแหนง
พนักงานวิทยาศาสตร ชํานาญการ 6 ตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป
8. นางมณฑิรา ยุวนิชยากุล สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สมควรดํารง
ตําแหนงพยาบาล ชํานาญการ ระดับ 7 ตั้งแตวนั ที่ 25 สิงหาคม 2549 เปนตนไป
9. นายชนินทร ชมดี สังกัดสํานักหอสมุด สมควรดํารงตําแหนงชางอิเล็กทรอนิกส ชํานาญการ
6 ตั้งแตวนั ที่ 31 สิงหาคม 2549 เปนตนไป
สําหรับผูไมผานเกณฑการพิจารณา 1 รายนั้น ผูอานผลงานใหคะแนนไมถึงเกณฑทกี่ ําหนดไว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 6,
7 - 8 และผูเชี่ยวชาญระดับ 9 จํานวน 9 ราย ตามที่เสนอ

ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.)
2.1.7 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมายแถลงวา ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เสนอขอปรับวุฒิ นายธนากรณ ศักดิ์ชยั เจริญกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย
(ตําแหนงเลขที่ 4094) ขั้น 16,310 บาท ซึ่งไดรับวุฒิ Ph.D. สาขา Computer Science จากสถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย เพิ่มขึน้ เปนขั้น 17,610 บาท ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ 15 ธันวาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นายธนากรณ ศักดิ์ชยั เจริญกุล พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สาย ก.) ตําแหนงอาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาดานบริหารงานวิชาการ
3.1 เรื่อง พิจารณาการกําหนดองคประกอบที่จะใชในระบบ Admissions กลาง
ปการศึกษา 2553
รองอธิการบดีฝายวิชาการแถลงวา ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เห็นควร
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ใหกําหนดองคประกอบที่จะใชสําหรับระบบ Admission กลางในปการศึกษา 2551 – 2552 เปนเชนเดียวกับ
องคประกอบที่ใชสําหรับปการศึกษา 2549 – 2550 พรอมกับขอใหแตละมหาวิทยาลัยนําเสนอรูปแบบ Admission
กลาง สําหรับปการศึกษา 2553 ตอที่ประชุม Admission Forum ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2550 เพื่อรวบรวมนําเสนอ
ตอ ทปอ. ตอไปนั้น
ในการนี้ ฝายวิชาการไดพิจารณาแลว ขอนําเสนอองคประกอบที่จะใชสําหรับระบบ Admission
กลาง สําหรับปการศึกษา 2553 พรอมทั้งองคประกอบทีใ่ ชในปจจุบัน ตามตารางที่ปรากฏตอไปนี้
องคประกอบที่ใช
GPAX
GPA (3 – 5 จาก 8 กลุมสาระ)
GPA แยก 8 กลุมสาระ (ครบทุกสาระ แต
น้ําหนักอาจจะตางกันได)
O-NET
A-NET หรือวิชา Aptitude หรือวิชาอื่น
รวมกันไมเกิน 3 วิชา
คะแนนการอาน เขียน คิด วิเคราะหและ
คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค

ป 2549 - 2552
10%
20%
-

ฝายวิชาการ มธ.
10%
20%
-

35 – 70%
0-35%

0-35%
35-70%

-

-

สําหรับเหตุผลของฝายวิชาการที่กําหนดองคประกอบการคัดเลือกขางตน มีดังตอไปนี้
1. เนื่องจากยังไมมีขอมูลยืนยันไดแนชดั เกีย่ วกับความนาเชื่อถือของ GPAX และ GPA
จึงสมควรกําหนดสัดสวนของทั้งสององคประกอบไวเทาเดิม คือ GPAX = 10% และ GPA กลุมสาระ (3 – 5 วิชา
จาก 8 กลุมสาระ) = 20%
นอกจากนี้ โดยเหตุทกี่ ารคิดคํานวณเพือ่ การนําคะแนน O-NET มาปรับหรือสอบทานคา
GPAX และ GPA ก็ยังไมมีความชัดเจนเปนที่ยุติ จึงเปนการกําหนดองคประกอบที่ยงั ไมมีการปรับคาดวยคะแนน
O-NET
2. สําหรับการสอบ O-NET นั้น แมผลคะแนนจะถูกวิจารณวา มีประสิทธิภาพในการคัดแยก
ต่ํา แตอยางนอยที่สุดก็เปนขอสอบกลางชนิดเดียวทีน่ ักเรียนทุกคนตองสอบเหมือน ๆ กัน จึงสมควรนํามาใชเปน
องคประกอบหนึ่งในการคัดเลือก แตโดยเหตุที่ยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการคัดแยก จึงควรกําหนดไวตา่ํ
กวาเดิมคือ กําหนดไวที่ระหวาง 0 – 35% (เดิมกําหนดไวที่ระหวาง 35 – 70%) ซึ่งในปการศึกษา 2551 ทาง สทศ.
จะเริ่มมีการสอบ O-NET ในชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 เพื่อที่จะวัดคุณภาพของโรงเรียน ดังนั้นจะขึ้นอยู
กับมหาวิทยาลัยวา จะใช O-NET หรือไม เชน หากสอบ O-NET ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในป 2551 โรงเรียน
อาจจะใชคะแนน O-NET รับนักเรียนเขาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ก็ได
3. เพื่อใหการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา สามารถคัดเลือกแยกแยะบุคคลใหมีคุณสมบัตสิ อดคลอง
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กับความตองการของแตละสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาใหมากที่สุด จึงสมควรสนับสนุนใหแตละสาขาวิชาในแต
ละมหาวิทยาลัยรวมกันพัฒนาขอสอบที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกบุคคลใหตรงความตองการ (ซึ่งอาจเปนได
ทั้งขอสอบ A-NET ที่ใชอยูในปจจุบัน หรือบรรดาขอสอบที่ใชอยูในโครงการรับตรงของคณะตาง ๆ) ทั้งนี้ ควร
จะมีการกําหนดวิชาที่เปนในลักษณะความถนัด คือ ใหนาํ วิชาที่คณะใชในการสอบตรง เชน คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีใช SMART คณะนิติศาสตรใชวิชาเรียงความ เปนตน ในการกําหนดวิชาจะตองเปนทีป่ ระชุมรวม
ของสาขาวิชาในทุกมหาวิทยาลัย สมมติทางกลุมคณะหนึ่ง อาจจะมีการกําหนดเพียงวิชาเดียวเปนการวัดความ
ถนัดในสาขานั้น และใหนําคะแนนนั้นมาใชรับเขาศึกษา โดยขอสอบจะตองเปนการออกรวมกันระหวาง
สาขาวิชาในทุกมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะใหเปนขอสอบกลาง ซึ่งการทําเชนนี้ จะทําใหการสอบ Admission กลาง
เปนที่ยอมรับของทุกมหาวิทยาลัย และจะทําใหความเชือ่ มั่นในตัวขอสอบ และการจัดสอบโดย สทศ. ดีขึ้น และ
คณะไมตองเสียเวลาไปจัดสอบตรง และขอสอบนี้ควรจะอยูในองคประกอบการคัดเลือก สวน A-NET และมี
สัดสวนกําหนดไวที่ระหวาง 35 – 70% หากการคัดเลือกในสวน A-NET ทําหนาที่คัดแยกไดในลักษณะโครงการ
รับตรง เชื่อวาในทายที่สุดความจําเปนในการรับตรงอาจจะคอย ๆ ผอนคลายไดในที่สุด
4. ในสวนของคะแนนการอาน เขียน คิด วิเคราะห และคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่มิได
นํามาคิดสัดสวนดวยนั้น เนือ่ งจากฝายวิชาการเห็นวา การนําคะแนนดังกลาวมาคิดสัดสวนนัน้ อาจจะไมไดรับ
การเชื่อถือและสรางปญหาตามมาได เพราะการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงคนั้นทําไดยาก และหลากหลายเกินกวา
ที่จะนํามาแปรเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
ขอเสนอดังกลาว ทางฝายวิชาการไดมีการพิจารณารวมกับสํานักทะเบียนและประมวลผล
โดยการดูจากผลของการสอบ Admission กลางที่ผานมา รวมทั้งการสอบตรงของคณะตาง ๆ เห็นวา นาจะเปน
รูปแบบที่งาย และทําใหมีความยืดหยุนสําหรับสาขาวิชา แตทั้งนี้ คงจะตองขอความรวมมืออยางจริงจังจากทุก
มหาวิทยาลัย ในสวนของ มธ. คงจะตองขอความรวมมือจากทุกคณะในการประชุมรวมกัน เพื่อกําหนดวิชาหรือ
วิธีการออกขอสอบตาง ๆ รวมกัน เพื่อทีจ่ ะใหไดสิ่งที่ดีทสี่ ุดออกมา
ประธานกลาววา เพื่อที่จะตอบโจทยการสอบเขาในป 2553 ที่ประชุมอธิการบดีฯ จําเปน
จะตองหาขอยุติเรื่องนี้ใหไดวา ป 2553 จะรับนักศึกษาอยางไร และในวันที่ 1 มีนาคม 2550 จะมีการประชุม
ปรึกษาหารือเรื่องนี้รวมกัน ประเด็นที่ฝายวิชาการนําเสนอจะเปนขอเสนอของ มธ. วา (1) GPAX (10%) กับ GPA
5 กลุมสาระจะคงไวเชนเดิม (20%) (2) การสอบ O-NET กําหนดไวที่ระหวาง 0 - 35% (เดิมกําหนดไวที่ระหวาง
35 – 70%) (3) การสอบ A-NET กําหนดไวที่ระหวาง 35 – 70% อาจจะไมใชคะแนน O-NET ก็ได แตหากจะนํา
คะแนน O-NET มา ตองมี A-NET ครึ่งหนึ่งคือ 35% ซึ่งสัดสวนปกติขณะนี้คือ จะใชคะแนน O-NET เปนหลัก
สวนคะแนน A-NET จะขึ้นอยูกับการกําหนดของแตละคณะวา จะใช 10% หรือ 20% แตในป 2553 จะใชความ
ตองการของคณะเปนตัวตั้ง หากคณะจะเลือกสอบสวนใด ใหคณะเลือก และคณะจะไมใชคะแนน O-NET ก็ได
เพราะ O-NET จะสะทอนจาก GPA กับ GPAX อยูแลว กรณีนี้เปนขอเสนอเบื้องตนเทานั้น เพราะ มธ. จะอยูใน
ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยทัง้ หลาย จะตองนําขอเสนอนี้ไปอภิปรายกันในระหวางมหาวิทยาลัยทั้งหลาย

