มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2555
วันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2555
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งศาสตราจารย
1.2 เรื่อง รองศาสตราจารย ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย
ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารย
1.3 เรื่อง การใชสถานที่ของมหาวิทยาลัย
1.4 เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม มธ.
1.5 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยยอ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
23 มกราคม 2554

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขฯ กรณีขาราชการสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร

- เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขฯ และมอบหมาย
ใหอธิการบดีรับขอสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป
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เรื่อง
4.2 เรื่อง การทบทวนผลการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ จํานวน 2 ราย

4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

มติโดยยอ
- อนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
คือ ผูชวยศาสตราจารย สุมาลี
มหณรงคชัย คณะศิลปศาสตร
สวนอีกรายหนึ่ง คือ กรณีอาจารย
สังกัดคณะแพทยศาสตร ไมรับคําขอ
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการตามเหตุผลที่คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอ
- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 6 ราย ดังนี้
(1) อาจารย ดร.จิตระพี ทรัพยแสนดี
คณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
มวลชน
(2) อาจารย ปกปอง จันวิทย
คณะเศรษฐศาสตร
(3) อาจารย ดร.ภณิดา ซายขวัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร
(4) อาจารย วรรณา ชัยเจริญกุล
คณะสหเวชศาสตร
(5) อาจารย พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน
คณะแพทยศาสตร
(6) อาจารย ดร.จันทริมา เจริญพันธุ
คณะแพทยศาสตร
2. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย
จํานวน 5 ราย ดังนี้
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เรื่อง

มติโดยยอ
(1) ผูชวยศาสตราจารย วงหทัย
ตันชีวะวงศ คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน
(2) ผูชวยศาสตราจารย พเยาว
ศรีแสงทอง คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร
(3) ผูชวยศาสตราจารย โชษิตา มณีใส
คณะศิลปศาสตร
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ
เดนไพบูลย คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการผังเมือง
(5) ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย
บัญชา ชื่นชูจิตร คณะแพทยศาสตร
3. เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย ดร.อัมพร
ธํารงลักษณ คณะรัฐศาสตร และ
ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือน ท. 11
จํานวน 1 ราย คือ ศาสตราจารย ดร.
เกศรา ณ บางชาง คณะสหเวชศาสตร
4. สําหรับตําแหนงศาสตราจารย
ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ตอไป

-4-

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
ปกติแบบเหมาจาย
5.2 เรื่อง ขออนุมัติตอเวลาราชการของคณาจารย
ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555

มติโดยยอ
- เห็นชอบใหถอนเรื่องดังกลาว

- 1. อนุมติตอเวลาราชการใหแก
คณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน
3 ราย ดังนี้
(1) ศาสตราจารย วิริยะ
นามศิริพงศพันธุ คณะนิติศาสตร
(2) รองศาสตราจารย ดร.สุรพล
ปธานวนิช คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร
(3) รองศาสตราจารย ดร.โกวิทย
พวงงาม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
2. อนุมัติตอเวลาราชการใหแก
คณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมี
เงื่อนไข จํานวน 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย ดร.นุชสิริ เลิศวุฒิ
โสภณ คณะแพทยศาสตร ซึ่งเงื่อนไข
คือ ผลงานตองไดรับการตีพิมพ
เผยแพรภายในเดือนสิงหาคม 2555
3. อนุมัติไมตอเวลาราชการใหแก
คณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน
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เรื่อง

มติโดยยอ
1 ราย คือ รองศาสตราจารย ดร.
บุญเรือง ชื่นสุวิมล คณะศิลปศาสตร
4. กรณีคณาจารยในกลุมที่ 5 และกรณี
กลุมที่ 6 ใหถอนเรื่องกลับไปพิจารณา
ในรายละเอียด และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป

5.3 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
วาดวยการจัดการงานดานทรัพยสินทางปญญาของ ธรรมศาสตร วาดวยการจัดงานดาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ....
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักทวง
6.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

6.2 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร

- อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จํานวน 1 หลักสูตร และคณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา จํานวน 1
หลักสูตร ตามที่เสนอ
- อนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติ
งานผูอํานวยการสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร และมอบหมายให
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของผูอํานวยการ
สํานักทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ

มติโดยยอ
- รับทราบ

7.2 เรื่อง รายงานการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
7.3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน
7.4 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ คณะศิลปศาสตร
7.5 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาโครงการใหมที่เสนอ
บรรจุในแผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
7.6 เรื่อง คณบดีคณะนิติศาสตรอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําป 2554 และขยาย
เวลาการกันเงินงบประมาณฯ ประจําป 2553-2554
ไวเบิกจายเหลื่อมป
7.7 เรื่อง ผูอํานวยการสถาบันภาษาอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําป 2554
ไวเบิกจายเหลื่อมป
7.8 เรื่อง รายงานฐานะการลงทุนของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย ไตรมาส 4

- รับทราบ และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
การคลังรับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณา และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
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เรื่อง
7.9 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงิน ประจําป 2554

มติโดยยอ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (พิจารณาลับ)

- อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สมเกียรติ วรปญญาอนันต ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล สืบแทน ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน จันทโชติ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2555
เปนตนไป

8.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ประจําปการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)

- อนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ประจําปการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)
หมวดเงินอุดหนุน คาใชจายทั่วไป
จํานวนเงิน 5,000,000 บาท
ตามที่เสนอ

8.3 เรื่อง ขออนุมัติปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- อนุมัติปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
จํานวน 3 หลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา
2555 เปนตนไป ตามที่เสนอ

8.4 เรื่อง ขอเสนอเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย

1. อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.
เอนก เหลาธรรมทัศน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
ประธานอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัด
การศึกษา
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เรื่อง

มติโดยยอ
2. อนุมัติแตงตั้ง นายสุจริต ปจฉิมนันท กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาปรับโครงสรางของ
มหาวิทยาลัย

8.5 เรื่อง หนังสือบูรพาภิวัฒน

- รับทราบ

8.6 เรื่อง โครงการรักษยูงทองงามเดนเหนือนที

- รับทราบ

8.7 เรื่อง การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อความเปนธรรม
ในสังคม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2555
เวลา 09.00 น. ณ มธ. ทาพระจันทร

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

