มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2552
วันจันทรที่ 25 พฤษภาคม 2552
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา - รับทราบ
ทรงรับเปนองคปาฐกในการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ
1.2 เรื่อง การบริจาคโลหิต 750,000 ซีซี งานเฉลิมฉลอง
75 ป แหงการสถาปนา มธ.
1.3 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย
และรองประธานสภาอาจารย
1.4 เรื่อง การจัดลําดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย (Asia University Rankings)
โดย Quacquarelli Symonds
1.5 เรื่อง หนวยงานนําหนังสือและเอกสารแจกที่ประชุม
1.6 เรื่อง การจัดพิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด
ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน
1.7 เรื่อง การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ
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เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ - 1. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย
จํานวน1 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารย
ธเนศ วงศยานนาวา คณะรัฐศาสตร
2. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 5 ราย ดังนี้
2.1 อาจารย ดร.รัชฎา คงคะจันทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.2 อาจารย นายแพทย ณัฏฐกัญญา
สุวรรณลิขิต คณะแพทยศาสตร
2.3 อาจารย นายแพทย ณัฐพล ธรรมโชติ
คณะแพทยศาสตร
2.4 อาจารย แพทยหญิง ศุภรา เชาวปรีชา
คณะแพทยศาสตร
2.5 อาจารย พนิดา ศิริอําพันธกุล
คณะพยาบาลศาสตร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือเห็นชอบ
5.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับแกหลักสูตรวารสารศาสตร
- อนุมัติปรับแกหลักสูตรวารสารศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองคกร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) และสาขาวิชาการ
การสื่อสารองคกร (หลักสูตร
บริหารสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) และหลักสูตร
2549 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
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เรื่อง

มติโดยยอ
มวลชน ตามที่เสนอ และมอบหมาย
ใหฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกผูสมควร
ไดรับการยกยองเปนครูดีเดน ประจําป 2551

- ใหความเห็นชอบประกาศเชิดชู
เกียรติบุคคลดังตอไปนี้เปนครูดีเดน
ของ มธ. ประจําป 2551 คือ
1. ผูชวยศาสตราจารย พรรณพัชร
อิทธิโอภาสกุล คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี เปนครูดีเดนสาขา
สังคมศาสตร
2. รองศาสตราจารย ฉันทนา
เอี่ยมสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร
เปนครูดีเดนสาขามนุษยศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ชาลี
เจริญลาภนพรัตน สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เปนครูดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
4. ผูชวยศาสตราจารย ณฐวรรณ
รักวงศประยูร คณะพยาบาลศาสตร
เปนครูดีเดนสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ
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เรื่อง

มติโดยยอ

6.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.
จงรักษ ผลประเสริฐ ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร สืบแทน
ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552
เปนตนไป

6.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร และ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี 3 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
1.1 ศาสตราจารย นายแพทย
ประเวศ วะสี
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1.2 คณบดีคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน กรรมการ
1.3 นายกสมาคมนักศึกษาเกาสังคม
สงเคราะหศาสตร กรรมการ
1.4 ผูแทนประชาคมในคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร 5 คน กรรมการ
1.5 รองศาสตราจารย ดร.กษมา
สุภนรานนท ผูแทนสภาอาจารย
กรรมการ
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เรื่อง

มติโดยยอ

1.6 นางนวลรักษ ชอบชื่น
ผูแทนสภาขาราชการ กรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร
2.1 ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
2.2 คณบดีคณะแพทยศาสตร
กรรมการ
2.3 นายกสมาคมศิษยเกาของคณะ
ที่จะมีการสรรหา (ถามี) กรรมการ
2.4 ผูแทนประชาคมในคณะ
พยาบาลศาสตร 5 คน กรรมการ
2.5 ผูชวยศาสตราจารย นท. นพ.
คมสันติ์ สุวรรณฤกษ กรรมการ
ผูแทนสภาอาจารย
2.6 น.ส.นลินธร อิทธิพงศธร
ผูแทนสภาขาราชการ กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร
3.1 นายชวน หลีกภัย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
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เรื่อง

มติโดยยอ
3.2 คณบดีคณะสหเวชศาสตร
กรรมการ
3.3 นายกสมาคมศิษยเกาของคณะ
ที่จะมีการสรรหา (ถามี) กรรมการ
3.4 ผูแทนประชาคมในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร 5 คน กรรมการ
3.5 อาจารย ดร.จาตุรงค
ตันติบัณฑิต ผูแทนสภาอาจารย
กรรมการ
3.6 นางบังอร ไกรสัย
ผูแทนสภาขาราชการ กรรมการ

6.4 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ธรรมศาสตร วาดวยกองทุนเพื่อคณะพยาบาลศาสตร วาดวยกองทุนเพื่อคณะพยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ และใหนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
6.5 เรื่อง ขออนุมัติแผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 10
- 1. ใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ มธ.
(พ.ศ. 2552 – 2554) ฉบับทบทวนประจําป
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2552 - 2554)
งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ
(พ.ศ. 2552 – 2555) และแผนปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2552 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ประจําปงบประมาณ 2553
(พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
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เรื่อง

มติโดยยอ
2. มอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยีรับขอสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป

6.6 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานดานสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

- รับทราบ

6.7 เรื่อง สภาอาจารยขอหารือเกี่ยวกับองคประกอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงขอบังคับ
วาดวยการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย

- เห็นชอบใหคณะกรรมการที่
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ดําเนินการตอไป

6.8 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการ
บริหารความเสี่ยง

- รับทราบ

6.9 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยโครงการบริการสังคม
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยโครงการ
บริการสังคมของหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ และ
ใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามตอไป

6.10 เรื่อง ขออนุมัติจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร

- 1. ใหคณะสหเวชศาสตรจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการใชอุปกรณ
การศึกษาของหลักสูตรระดับ
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เรื่อง

มติโดยยอ
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย ภาคการศึกษาละ
7,000 บาท
2. ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรคืน
คาธรรมเนียมการใชอุปกรณ
การศึกษาตามขอ 1 ใหแก
คณะสหเวชศาสตร ในอัตรา
รอยละ 90
3. ใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษา
รุนปการศึกษา 2552 เปนตนไป

6.11 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราคาหนวยกิตและ
- อนุมัติใหถอนเรื่องดังกลาว
คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ โครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
(TEP) และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแหง มธ. คณะวิศวกรรมศาสตร
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชน
ตาง ๆ
7.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสง
งบการเงินประจําป

- รับทราบ

- รับทราบ
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เรื่อง
7.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญา
ใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายคาใชจายคาง
เบิกขามปงบประมาณ

8.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกําหนดเวลา
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย

มติโดยยอ
- รับทราบ

- อนุมัติเบิกจายเงินคาสมัครสอบ
โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2550 โดยจายเงิน
คืน 40% ใหแกคณะนิติศาสตร
เปนเงิน 304,950 บาท โดยเบิกจาย
จากเงิน งบ มธ. ประจําป 2552
แผนงานหลักบริหารและ
จัดการศึกษา แผนงานรองบริหาร
หมวดเงินอุดหนุน รายการคาใชจาย
ในการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ตามที่เสนอ
- อนุมัติปรับเปลี่ยนกําหนดเวลา
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ
โดยใหรับไปพิจารณาปรับแกตาม
ขอสังเกตของที่ประชุมตอไป
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เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน

มติโดยยอ

- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัย จํานวน
9 ราย ตามที่เสนอ
- อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานการคลังและ
ทรัพยสิน จํานวน 10 ราย ตามที่เสนอ

8.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.3.1 เรื่อง รายงานการเงินงบประมาณรายจาย - รับทราบ
จากรายไดพิเศษ ประจําป 2551
8.3.2 เรื่อง งบการเงินของเงินงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณรายจายจากรายได
มหาวิทยาลัย ประจําป 2552 ไตรมาสที่ 2
8.3.3 เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหนวยงาน
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
8.3.4 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
และโอนเงิน งบ มธ. ประจําป 2551 และ 2552
8.3.5 เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของ มธ. ประจําป 2551 และแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของปงบประมาณ 2552
8.3.6 เรื่อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรออกประกาศ
กําหนดอัตราคาบริการสําหรับโครงการบริการ
ทางเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ. 2551
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เรื่อง

มติโดยยอ

8.3.7 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ 2552 ในรอบ 6 เดือน
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.55 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

