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

มติยอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2553
วันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ 2553
ทาพระจันทร ณ หองสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชัน้ สอง และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
1.1 เรื่อง ขอแนะนําและตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัยใหม
1.2 เรื่อง การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 37 “แมโดมเกมส”
1.3 เรื่อง การปรับปรุงสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.3 เรื่อง ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
จะดํารงตําแหนงครบวาระ
1.4 เรื่อง แนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้งใหม
1.5 เรื่อง การจัดพิธีเปดอาคาร “ธรรมนที 75 ป มธก.”
1.6 เรื่อง มหาวิทยาลัยมาลายามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.7 เรื่อง การพิจารณาความดีความชอบ
1.8 เรื่อง หนังสืออนุสรณสถานปรีดี พนมยงค และธรรมศาสตร
Guide Book
1.9 เรื่อง การปรับปรุงมหาวิทยาลัย
1.10 เรื่อง การเลือกตั้งองคการนักศึกษา
1.11 เรื่อง การจัดงานอาจารย ปวย ประจําป 2553
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 23/2552
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยหนังสือเวียน

- ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมครั้งดังกลาว
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เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1.1 เรื่อง รายงานอัตรากําลังบุคลากร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ชวงที่ 2 ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
- ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
ก. กรณีขาราชการ สายวิชาการ
3.2.1 เรื่อง คณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติจา งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย

3.2.2 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขออนุมัติ
จางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย

3.2.3 เรื่อง คณะศิลปศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 ราย

- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไข
การจาง และจาง น.ส.วรรณวิภางค
มานะโชติพงษ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
เศรษฐศาสตร ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการจาง
และจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 2 ราย
ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาวนันทิกา
พฤทธิกานนท พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร
ตามที่เสนอ
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เรื่อง
ข. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
3.2.4 เรื่อง กองกลางขออนุมตั ิกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 อัตรา

3.2.5 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิ
กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 อัตรา

3.2.6 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติ
ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย

3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมตั ิ
ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย

3.3.2 เรื่อง ขออนุมัตินับเวลาการปฏิบัติงาน
ใหครบตามเกณฑคุณสมบัติของการขอตําแหนง
ชํานาญการของนางจารุชา เอื้องไมตรีภิรมย
สถาบันไทยคดีศึกษา

มติโดยยอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดกองกลาง ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติอนุมัติกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร
ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาวศรีสุข
มงกุฎวิสุทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติอนุมัติปรับวุฒิ นางสาว
อัจฉราวรรณ ธรรมพาเลิศ
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย
ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติอนุมัตินับเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องเพื่อใหครบตามเกณฑ
คุณสมบัติของการขอตําแหนง
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เรื่อง

มติโดยยอ
ชํานาญการของ นางจารุชา
เอื้องไมตรีภิรมย สังกัดสถาบัน
ไทยคดีศึกษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
มอบหมายใหฝายวิชาการไปปรับแก
ตามขอสังเกตของที่ประชุม และ
นําเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษากอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป
4.2 เรื่อง คาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติใหความเห็นชอบคาเปาหมาย
ปการศึกษา 2552
ตัวบงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2552 และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจาณาตอไป
4.3 เรื่อง แผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมิน
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
มีมติใหความเห็นชอบแผน
ปรับปรุงคุณภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
5.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพตาง ๆ
5.2 เรื่อง แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2554) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554

- ที่ประชุมรับทราบ

U

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 เรื่อง การจัดตั้งศูนยออสเตรเลียศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติใหความเห็นชอบจัดตั้ง
ศูนยออสเตรเลียศึกษา
เปนหนวยงาน มธ. และ
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
-----------------------------------------------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.
เลิกประชุมเวลา 11.20 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี ผูบันทึกรายงานการประชุม

