มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2555
วันจันทรที่ 20 สิงหาคม 2555
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554
1.2 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยยอ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2555

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ - 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 4 ราย ดังนี้
(1) อาจารย ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
คณะศิลปศาสตร
(2) อาจารย วีระจักร สุเอียนทรเมธี
คณะศิลปกรรมศาสตร
(3) อาจารย แพทยหญิง พัชราภา
ทวีกุล คณะแพทยศาสตร
(4) อาจารย แพทยหญิง จุฑาทิพย
คินทรักษ คณะแพทยศาสตร
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2. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย
จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล
รมโพธิ์ คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศากุน
บุญอิต คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
3. เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย นายแพทย
กองเกียรติ กูณฑกันทรากร
คณะแพทยศาสตร และใหดําเนินการ
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติกําหนดใหวันที่ 14 ตุลาคม
วันประชาธิปไตย เปนวันสําคัญของ มธ.

5.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะตอ
เวลาราชการ

- อนุมัติใหวันที่ 14 ตุลาคมของทุกป
เปนวันสําคัญของมหาวิทยาลัย
และใหมีการจัดกิจกรรมตอเนื่องทุกป
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามที่เสนอ
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย
ที่จะตอเวลาราชการ ประจําป 2556
ประกอบดวย
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1. ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
กรรมการ
3. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
กรรมการ
4. ประธานสภาอาจารย หรือผูแทน
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย กรรมการและเลขานุการ

5.3 เรื่อง นโยบายความเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ

- ใหความเห็นชอบนโยบายความ
เปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และมอบหมายให
อธิการบดีและรองอธิการบดี
ฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป

5.4 เรื่อง การขอใชเงินสะสมเพื่อพัฒนาระบบ IT

- อนุมัติใชเงินสะสม จํานวน 62
ลานบาท โดยขอใชงบเพิ่มเติมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากเงินสะสม
จํานวน 28 ลานบาท และขอใชเงิน
สะสมในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 34 ลานบาท ทั้งนี้ ใหนํารายรับ
จากคาธรรมเนียมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสงคืนมหาวิทยาลัย 3 ป
คือ ป 2558 จํานวน 22 ลานบาท
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ป 2559 จํานวน 20 ลานบาท และ
ป 2560 จํานวน 20 ลานบาท

5.5 เรื่อง รายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2554
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักทวง
6.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

- ใหความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2554
- 1. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยใหมีผลใช
บังคับตั้งแตปการศึกษา 2556
เปนตนไป และมอบหมายใหอธิการบดี
รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ในประเด็นการเปลี่ยนชื่อปริญญาของ
หลักสูตรดังกลาวเปน “ธรรมศาสตร
บัณฑิต” และการปรับปรุงรายวิชาใหมี
เนื้อหาสอดคลองกับชื่อปริญญา
2. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ของ
คณะเภสัชศาสตร โดยใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
3. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตร
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นานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555
เปนตนไป
4. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2555) ของวิทยาลัยนวัตกรรม
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2555
เปนตนไป และอนุมัตเิ ปลีย่ นชื่อ
สาขาวิชาของหลักสูตรดังกลาวในแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย จาก“สาขาวิชา
นโยบายและการบริหารสารสนเทศ”
เปน “สาขาวิชานโยบายและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ”
5. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
การบริหารการกอสราง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิศวกรรมศาสตร โดยใหมีผลใชบังคับ
ยอนหลังกับนักศึกษาตั้งแตรุนป
การศึกษา 2552 เปนตนไป
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6.2 เรื่อง ขออนุมัติปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- อนุมัติปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร จํานวน 3 หลักสูตร ทั้งนี้
ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
ตามที่เสนอ

6.3 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและดําเนินงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ พ.ศ. 2555

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและ
ดําเนินงานวิทยาลัยแพทยศาสตร
นานาชาติ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ

6.4 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

- อนุมัติเปาหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร ตามที่เสนอ และมอบหมายให
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ตอไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
7.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา
7.3 เรื่อง รายงานการอนุมัติระเบียบ/ขอบังคับฯ
7.4 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูบริหาร
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7.5 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล - รับทราบ
การปฏิบัติงานของผูบริหาร
7.6 เรื่อง รายงานการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตาม
ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
7.7 เรื่อง รายงานการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7.8 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ
อัตราการจายเงินสนับสนุนการสอบวุฒิบัตรทาง
การพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2555
7.9 เรื่อง รายงานงบการเงินของโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2554
7.10 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบดานการเงินและบัญชี
7.11 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2554
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัติใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะรัฐศาสตร สําเร็จการศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ

- 1. อนุมัติตามที่ฝายวิชาการเสนอ

ไมถอนชื่อยอนหลัง น.ส.กรวิกานต
โฉมศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร เปนกรณีพิเศษ
2. อนุมัติปริญญารัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง ในภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2554 ใหแก น.ส.กรวิกานต
โฉมศรี
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8.2 เรื่อง ขออนุมัติซื้อน้ําประปาจากบริษัทเอกชน
เพื่อใชใน มธ. ศูนยรังสิต
8.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.3.1 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ มธ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554

- เห็นชอบใหถอนเรื่องดังกลาว

- รับทราบ

8.3.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของ
ศาสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ

- รับทราบ

8.3.3 เรื่อง รายงานการอนุมัติตั้งชื่อหองตาง ๆ
ของคณะนิติศาสตร

- รับทราบ

8.3.4 เรื่อง ปอมท. ไดคัดเลือกใหอาจารยจาก มธ. - รับทราบ
เปนอาจารยดีเดนประจําป พ.ศ. 2554
8.3.5 เรื่อง อาจารยของคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีไดรับรางวัลระดับนานาชาติ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 17 กันยายน 2555
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

