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

มติยอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 14/2555
วันจันทรที่ 24 กันยายน 2555
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทาพระจันทร
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
1.1 เรื่อง การจัดสรรโควตาการเลื่อนเงินเดือนแกขาราชการ
เปนกรณีพิเศษ
1.2 เรื่อง รองศาสตราจารย ดร.ชัชวดี ศรลัมพ คณบดีคณะ - ที่ประชุมรับทราบ
ศิลปศาสตรขอลาออกจากตําแหนง
1.3 เรื่อง การจัดกิจกรรม 74 ป การสถาปนาคณะพาณิชยศาตร - ที่ประชุมรับทราบ
และการบัญชี
1.4 เรื่อง นโยบายการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรของมหาวิทยลัย - ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
1.5 เรื่อง การจัดงานครบรอบ 20 ป มธ. ศูนยลําปาง
1.6 เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษารวมกับ มธ. ศูนยลําปาง จัดพิธี - ที่ประชุมรับทราบ
เปดพิพิธภัณฑ วัดพระธาตุเสด็จ
1.7 เรื่อง การรับมอบรถจักรยานไฟฟาจากกรมพัฒนาพลังงาน - ที่ประชุมรับทราบ
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน
1.8 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2555
ดังกลาว
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารงานบุคคล
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1.1 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงการจัดสรร - ที่ประชุมรับทราบ
อัตราและวงเงินงบประมาณลูกจางชั่วคราว งบคลัง
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1.2 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงการจัดสรร - ที่ประชุมรับทราบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราขาราชการ
ที่ไดรับอนุมตั ิใหลาออกจากราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ที่ประชุมรับทราบ
3.1.3 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงเรื่องคณะ
กรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) มีมติใหยกเลิกอัตราลูกจางประจํา
ที่วางลงจํานวน 21 อัตรา
3.1.4 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงการแตงตั้ง - ที่ประชุมรับทราบ
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานพัสดุ กองคลัง
3.1.5 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงการแตงตั้ง - ที่ประชุมรับทราบ
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานวินัยและสอบสวน
สํานักงานนิติการ
3.1.6 เรื่อง ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแจงการแตงตั้ง - ที่ประชุมรับทราบ
ผูรักษาการในตําแหนงหัวหนางานกลุมงานตรวจ 2
สํานักงานตรวจสอบภายใน
3.1.7 เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย - ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2555 และประกาศ
อีกครั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ภาระงานขั้นต่ํา
ของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียง
3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
3.2.1 เรื่อง กองแผนงานขออนุมัติแตงตั้งหัวหนางาน
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
กําหนดตําแหนงขาราชการและแตงตั้ง
จํานวน 2 ราย

-3-

เรื่อง

3.2.2

3.2.3

3.2.4
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3.2.6
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หัวหนางาน สังกัดกองแผนงาน จํานวน
2 ราย ตามที่เสนอ
เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติจางพนักงาน
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
กําหนดเงื่อนไขการจางและจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 2 ราย
สังกัดคณะนิติศาสตร จํานวน 2 ราย
ตามที่เสนอ
เรื่อง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
ขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กําหนดเงื่อนไขการจางและจาง
นางสาวญาณิศา บุญประสิทธิ์ เปน
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน ตามที่เสนอ
เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงาน - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
กําหนดเงื่อนไขการจางและจาง
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย
นางสาวกุสุมาวดี อุทิศพันธ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ
เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิพนักงาน ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 2 ราย
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะนิติศาสตร
จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิพนักงาน - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
ปรับวุฒินายภัทรวิน ภัทรนิธิมา พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง
จํานวน 1 ราย
อาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร
ตามที่เสนอ
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- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
3.2.7 เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมตั ิปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ปรับวุฒินายอวิรุทธ คลายศิริ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ
3.2.8 เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมัตปิ รับคาจาง
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
ปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 2 ราย
สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกิจการ
นักศึกษา จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.2.9 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตรขออนุมตั ิจางผูมี
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจาง
นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล เปนผูมีความรู
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย
ความสามารถพิเศษ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร ตามที่เสนอ
3.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.3.1 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติปรับวุฒิพนักงาน - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
ปรับวุฒินางสาวนันทวรรณ ศูนยกลาง
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะแพทยศาสตร
ตามที่เสนอ
3.3.2 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมัติ - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
แตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนก
แตงตั้งกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
กาญจนจันทร เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินทดลองการปฏิบัติ
หนาที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ และมอบอํานาจให
อธิการบดีเปนผูพิจารณาและแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินทดลองการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ กรณีที่องคประกอบไม
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เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ตามที่เสนอ
3.3.3 เรื่อง ขออนุมัติกําหนดกรอบตําแหนงประเภททั่วไป - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ
ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ
กําหนดกรอบตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงาน
พิเศษ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานวิชาการ
4.1 เรื่อง รายงานการสงผลสอบไล ประจําภาคฤดูรอน 2554 - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติให
คณะนิติศาสตร
ดําเนินการตามมาตรการสงผลสอบลาชา
ของมหาวิทยาลัย โดยใหคณะนิติศาสตร
พิจารณากําหนดใหมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบวิชา และตั้งกรรมการ
ตรวจขอสอบเพื่อแกปญหาการสงผลสอบ
ในวิชานี้
4.2 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร และเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
4.3 เรื่อง พิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 และใหเสนอคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/
ขอบังคับ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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4.4 เรื่อง การเปดภาคเรียนและการปรับปฏิทินโครงการรับตรง - ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
การเปดภาคเรียนและการปรับปฏิทิน
โครงการรับตรงเพื่อรองรับการสอบตรง
ใหอยูในชวงเวลาเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย
และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝาย
วิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณา
4.5 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ - ที่ประชุมมีมติรับทราบปฏิทินการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามกรอบ TQF เพื่อใชใน
ปการศึกษา 2556
ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามกรอบ
TQF เพื่อใชในปการศึกษา 2556
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหารมหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนินการกิจกรรมสงเสริมดาน
- ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมาย
จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ใหประธานสภาอาจารยไดประสานงาน
กับศูนยประสานราชการใสสะอาด
เพื่อรวมกันทํากิจกรรมในทิศทางเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ที่ประชุมรับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
- ที่ประชุมรับทราบ
6.2 เรื่อง คําชี้แจงการเปลี่ยนอัตราคาไฟฟากับหนวยงาน
ราชการ
6.3 เรื่อง รายงานขอมูลผูเขาชมงาน “TU Open House 2012” - ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
- ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
7.1 เรื่อง การจัดทําปฏิทิน (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2556
หลักการการจัดทําปฏิทิน (กิจกรรม) ระดับ
ปริญญาตรีปกติ ปการศึกษา 2556
ตามที่เสนอ
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เรื่อง

มติโดยยอ
- ที่ประชุมรับทราบ

7.2 เรื่อง ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรี
ปการศึกษา 2554
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป

- มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 15/2555 ในวันจันทรที่ 8 ตุลาคม
2555 เวลา 13.30 น.

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 15.50 น.
----------------------------------------------

นายอดิศร เพชรคุม ผูบันทึกรายงานการประชุม

