มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง กําหนดการงานวันปรี ดี พนมยงค์
ประจําปี ๒๕๖๐ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๑.๒ เรื่ อง ผลการพิจารณาผูส้ มควรได้รับเข็ม
เกียรติยศ ประจําปี ๒๕๖๐
๑.๓ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ

มติโดยย่อ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฉบับพิจารณาลับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเชิงนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์
๔.๑ เรื่ อง นโยบายด้านการบริ หาร
- มอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและ
ภาพรวมของ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง
บริ หารศูนย์รังสิ ต รับไปหารื อร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายทุกศูนย์การศึกษา นําข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา เมื่อดําเนินการแล้ว
ให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง การมอบอํานาจให้อธิการบดี
เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ

- อนุมตั ิในหลักการมอบอํานาจให้อธิ การบดีเป็ น
ผูพ้ ิจารณาการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
เป็ นต้นไป

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๕.๒ เรื่ อง ผลการประเมินคุณภาพภายใน - รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตร
ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ และมอบหมายให้รองอธิ การบดี
ฝ่ ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิให้นกั ศึกษาระดับ - ๑. อนุมตั ิขยายระยะเวลาการศึกษาจนถึงวันที่นกั ศึกษา
ปริ ญญาเอกขยายเวลาการศึกษา
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจยั เป็ นกรณี
เกินกว่า ๔ ภาคการศึกษา เพื่อรอผล
พิเศษเฉพาะราย ให้กบั นักศึกษาทั้ง ๔ ราย
การตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจยั
ตามที่เสนอ
๒. มอบอํานาจให้อธิ การบดีพิจารณาอนุมตั ิขยาย
ระยะเวลาการศึกษาจนถึงวันที่นกั ศึกษาได้รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจยั เป็ นกรณี พิเศษ
เฉพาะรายได้ เมื่อดําเนินการแล้วให้นาํ รายงาน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร จํานวน ๒ หน่วยงาน ผูบ้ ริ หาร ๒ หน่วยงาน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
คณบดีวทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ และ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา รับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ ไปพิจารณาต่อไป
๖.๒ เรื่ อง ผลการพิจารณาคัดเลือก
ผูส้ มควรได้รับการยกย่องเป็ นครู
ดีเด่นของ มธ. ประจําปี การศึกษา
๒๕๕๙

- อนุมตั ิประกาศยกย่องครู ดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๔ ราย
ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรี พิจารณ์
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีเด่น
สาขามนุษยศาสตร์
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุษกร รมยานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๔. ศาสตราจารย์ นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กนั ทรากร
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีเด่น
สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

๖.๓ เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- ๑. อนุมตั ิหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๗ หลักสูตร
ตามที่เสนอ
๒. อนุมตั ิให้คณะนิติศาสตร์ กาํ หนดแผน
การศึกษาของหลักสู ตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้นกั ศึกษา
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาภาคการศึกษาละ
๑๕ หน่วยกิต ซึ่ งเกินกว่าที่ขอ้ บังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
กําหนดไว้เป็ นกรณี พิเศษ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
- รับทราบ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญา - รับทราบ
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๓ เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
คณะนิติศาสตร์

- รับทราบ

๗.๔ เรื่ อง รายงานการแก้ไขหลักสูตรแบบ
ไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบ
หลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง

- รับทราบ

๗.๕ เรื่ อง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ รายงาน
การขยายกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙

- รับทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี
น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

