มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------

มติยอ่ รายงานการประช ุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๘/๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่อง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการ
จัดตั้งและการแบ่ งส่ วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
๑.๒ เรื่อง สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แจ้ งข้ อสั่ งการนายกรัฐมนตรีเพือ่ ใช้ เป็ นแนวทางในการ
บริหารราชการให้ เกิดประสิ ทธิภาพ
๑.๓ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายนาม
ผู้ได้ รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์ เก่ าดีเด่ นและผู้ทาํ คุณประโยชน์
ในโอกาสครบรอบ ๘๓ ปี แห่ งการสถาปนา
๑.๔ เรื่อง เอกสารทีห่ น่ วยงานนํามามอบในทีป่ ระชุม
๑.๕ เรื่อง การจัดสรรสัดส่ วนค่ าสมัคร การกําหนดอัตรา
ค่ าสมัคร สํ าหรับการคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาหลักสู ตร
ระดับปริญญาตรีของ มธ. ตามระบบใหม่
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาด้ านบริหารงานบุคคล
๒.๑ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๒.๑.๑ เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ง
รองศาสตราจารย์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ สั งกัดคณะ
นิตศิ าสตร์ รองศาสตราจารย์ ยงยุทธ ศิริปการ

มติโดยย่อ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

-๒–

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

สั งกัดคณะแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์
มรรยาท รุ จวิ ชิ ชญ์ สั งกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ให้ ดาํ รงตําแหน่ งศาสตราจารย์
๒.๑.๒ เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอหลักเกณฑ์ - ที่ประชุมรับทราบ
และวิธีการจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย ชาวต่ างประเทศ
๒.๑.๓ เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอหลักเกณฑ์ - ที่ประชุมรับทราบ
และวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถของ
ข้ าราชการผู้ขอเปลีย่ นสถานภาพ เมื่อเกิน ๓ ปี
นับแต่ วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตมิ ีผลบังคับใช้
๒.๒ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ อนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
๒.๒.๑ เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัตแิ ต่ งตั้ง
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
ผู้รักษาการในตําแหน่ งหัวหน้ างาน จํานวน ๒ ราย แต่งตั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน
สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา จํานวน ๒ ราย
ตามที่เสนอ
๒.๒.๒ เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอผลการ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่ งให้ สูงขึน้ เป็ นระดับ แต่งตั้งข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ราย และระดับชํานาญ ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ราย และชํานาญ
งานพิเศษ จํานวน ๑ ราย (พิจารณาลับ)
งานพิเศษ จํานวน ๑ ราย ตามที่เสนอ
๒.๒.๓ เรื่อง หอสมุดแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุนวิชาการ ซึ่งผ่ านการประเมิน เพือ่ กําหนด
ระดับตําแหน่ งให้ สูงขึน้ เป็ นระดับชํานาญการ
จํานวน ๑ ราย
๒.๒.๔ เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขออนุมัตจิ ้ างพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว สายวิชาการ ตําแหน่ งอาจารย์
ชาวต่ างประเทศ จํานวน ๒ ราย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
แต่งตั้งนางสาวอรนุช ศรี อินทร์ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งสู งขึ้นเป็ นระดับชํานาญการ
สังกัดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ชาว

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
ต่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
ตามที่เสนอ

๒.๓ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๒.๓.๑ เรื่อง คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ขออนุมตั ิ
จ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน
๑ ราย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
จ้างนางกาญจนา รอดแก้ว เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตามที่เสนอ
๒.๓.๒ เรื่อง คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
ขออนุมัตจิ ้ างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จ้างนางอุษา รุ่ งโรจน์การค้า เป็ นพนักงาน
จํานวน ๑ ราย
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
ตามที่เสนอ
๒.๓.๓ เรื่อง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ขออนุมัตจิ ้ าง
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํานวน ๑ ราย จ้างนางสาวรุ จิรดา ช้างขวัญยืน เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ตามที่เสนอ
๒.๓.๔ เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัตใิ ห้ พนักงาน
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่ งอาจารย์
ให้นางสาวนิ ธิตา สัตตรัตน์ไพจิตร
ลาศึกษาต่ อในประเทศเป็ นกรณีพเิ ศษ จํานวน ๑ ราย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
ลาศึกษาต่อในประเทศเป็ นกรณี พิเศษ
ตามที่เสนอ
๒.๓.๕ เรื่อง คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีขออนุมัติ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
ให้ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
พ้นจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
วิชาการ (อัตราเลขที่ ๕๙๕๔) สังกัดคณะ
๑ ราย
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี พ้นจากการ

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่ผา่ น
เกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามที่
เสนอ

๒.๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ขอความเห็นชอบ
๒.๔.๑ เรื่อง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอขอ
ความเห็นชอบการกําหนดอํานาจหน้ าทีแ่ ละแบ่ ง
ส่ วนงานภายในสํ านักงานเลขานุการสถาบันเสริม
ศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็ น ๔ งาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาด้ านวิชาการ
๓.๑ เรื่อง รายงานข้ อมูลการขออนุมัตแิ ก้ ไขเกรดของคณะ
/ส่ วนงาน ในระหว่ างภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ถึง
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ (รวม ๓ ภาคการศึกษา)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
การกําหนดอํานาจหน้าที่ สําหรับการ
แบ่งส่ วนงานภายในสํานักงานเลขานุการ
สถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
ออกเป็ น ๔ งาน นั้น ให้สาํ นักเสริ มศึกษา
และและบริ การสังคมและสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ไปพิจารณาเรื่ องชื่องานที่
ซํ้าซ้อนกับงานในกองทรัพยากรมนุษย์
และเขียนรายละเอียดของงานให้ชดั เจน
แล้วนําเสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลการขอ
อนุมตั ิแก้ไขเกรดของคณะ/ส่ วนงาน
ในระหว่างภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ถึง
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ (รวม ๓ ภาค
การศึกษา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาบริหารมหาวิทยาลัย
๔.๑ เรื่อง การจัดตั้งส่ วนงานระดับภาควิชาภายในของคณะ
๕ หน่ วยงาน คือ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ คณะ
สหเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดงั นี้
๑. เห็นชอบการจัดตั้งส่ วนงานภายในระดับ
ภาควิชาหรื อเทียบเท่าของ ๕ หน่วยงาน
ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะพาณิ ชย
ศาสตร์ ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่ง

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

เป็ นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒. เห็นชอบการจัดตั้งส่ วนงานภายในระดับ
ภาควิชาหรื อเทียบเท่าของคณะ
แพทยศาสตร์ เป็ น ๔ สถานตามเหตุผลความ
จําเป็ นของคณะ ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ไม่
เกิน ๕ ภาควิชา ได้แก่ (๑) สถาน
วิทยาศาสตร์ พรี คลินิก (๒) สถาน
วิทยาศาสตร์ คลินิก (๓) สถานเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว (๔) สถาน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
๔.๒ เรื่อง ผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ทสี่ ํ าคัญระดับ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ
มหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน (ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)
ผลการดําเนิ นงานระดับมหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานตลอดปี ๒๕๕๘
รอบ ๙ เดือน ปี การศึกษา ๒๕๕๙
และ ๒๕๕๗
ตามที่เสนอ ส่ วนแนวทางการสร้างเสริ ม
ความสามารถในการผลิตผลงานวิจยั อย่าง
มีประสิ ทธิผลให้ฝ่ายวิจยั สรุ ปข้อมูลใน
ส่ วนนี้ก่อนนําเสนอ ก.บ.ม. ต่อไป
๔.๓ เรื่อง การสร้ างระบบติดตามความก้ าวหน้ าในการพัฒนา - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
หน่ วยงานของ มธ. คณะ/สํ านัก/สถาบัน ทีเ่ ลือกวิธีการ
ข้อเสนอที่ให้มีการรายงานความก้าวหน้า
ประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx
ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหน่วยงาน
ในที่ประชุม ก.บ.ม. และให้ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพประสานกับคณะและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการนําเสนอข้อมูลความ
ก้าวหน้าก่อนนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.
ต่อไป

-๖-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

วาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๕.๑ เรื่อง แจ้ งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ
๕.๒ เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ่ ายจากรายได้ หน่ วยงาน
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๑ รายการค่ าไฟฟ้าส่ วนเกินที่
แต่ ละหน่ วยงานต้ องรับภาระ
๕.๓ เรื่อง สรุ ปงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เบือ้ งต้ น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งต่ อไป
U

- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- มหาวิทยาลัยขอกําหนดการประชุม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยครั้งที่
๙/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.
--------------------------------------------

นายอดิศร เพชรคุม้ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

