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

ครั้งที่ 6/2552
วันจันทรที่ 22 มิถุนายน 2552
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง กําหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบปที่ 75
1.2 เรื่อง พิธีเปดอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง
1.3 เรื่อง การจัดทํา International Prospectus
Thammasat University

มติโดยยอ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

1. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย
จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันวิสาข
สกลภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
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มติโดยยอ
1.2 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง
ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย
คณะแพทยศาสตร
2. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย ดังนี้
2.1 อาจารย กรอนงค ยืนยงชัยวัฒน
คณะสหเวชศาสตร
3. เห็นชอบกรณีไมเสนอแตงตั้ง
ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 ราย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือเห็นชอบ
5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

1. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2552) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2) หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชา
สวัสดิการผูสูงอายุ (หลักสูตรใหม
พ.ศ.2552) คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
(3) หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสเปน
และละตินอเมริกันศึกษา (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2552) คณะศิลปศาสตร
(4) หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาดนตรี
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552) คณะ
ศิลปกรรมศาสตร
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มติโดยยอ
2. มอบหมายใหฝายวิชาการนํา
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาเอกเปนกรณีพิเศษ

6.2 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยทุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท – เอก

6.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการอํานวยการ
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง มธ.

- อนุมัติขยายเวลาการศึกษาใหแก
นางดวงใจ หลอธนวณิชย นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
และนายยอด สุขะมงคล นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ตอไปในปการศึกษา
2552 อีก 1 ปการศึกษา เปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย ตามที่เสนอ
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยทุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท– เอก (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ และ
ใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามตอไป
- อนุมัติแตงตั้งกรรมการอํานวยการ
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน
9 ราย ตามที่เสนอ
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6.4 เรื่อง ขออนุมัติตั้งชื่อหองประชุมชั้น 7
อาคารอเนกประสงค

มติโดยยอ

- อนุมัติตั้งชื่อหองประชุม
อาคารอเนกประสงค ชั้น 7 วา
“หองประชุมนิคม จันทรวิทุร”
ตามที่เสนอ
6.5 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยคาตอบแทนคณะกรรมการ
ธรรมศาสตรวาดวยคาตอบแทน
สรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาผูบริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
พ.ศ. 2552
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
โดยมีการแกไขบางประการตามที่
รองอธิการบดีฝายการคลังเสนอ
และใหนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตอไป
6.6 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
1. อนุมัติงบประมาณรายจาย
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จากรายไดหนวยงาน และหนวยงาน
เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2
ในกํากับ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2
ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการนําเงินสะสมมาใชเกิน
เกณฑ 10% ของเงินสะสม เพื่อนําไป
ใชสําหรับงบลงทุนในสวนคณะ
รัฐศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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6.7 เรื่อง รายงานผลการดําเนินของมหาวิทยาลัย
ในดานตาง ๆ ในรอบ 6 เดือน

6.8 เรื่อง ขออนุมัติแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2522

6.9 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนง
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
7.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสง
งบการเงินประจําป
7.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา

มติโดยยอ
- รับทราบ และมอบหมายให
รองอธิการบดีแตละฝายที่รับผิดชอบ
ไดรับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจาณาดําเนินการตอไป
- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยกิจกรรมนักศึกษา
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ
และมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษารับขอสังเกต
ไปพิจารณาตอไป
- ในกรณี ศาสตราจารย ดร.
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ไมมีคุณสมบัติที่
จะไดรับการเสนอชื่อ ใหดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการผังเมืองในวาระตอไป
อีกได เนื่องจากไดดํารงตําแหนง
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมืองติดตอกันมาสองวาระแลว

- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
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มติโดยยอ

7.4 เรื่อง สถานภาพและจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
- รับทราบ
ในวารสารนานาชาติ และสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
ของคณาจารย มธ.
7.5 เรื่อง รายงานสถานภาพและการบริหารงาน TU DOME - รับทราบ
RESIDENTIAL COMPLEX
7.6 เรื่อง การออกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรและ
- รับทราบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยหลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2552
7.7 เรื่อง การตราระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- รับทราบ
วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินของ
คณะสหเวชศาสตร พ.ศ. 2552
7.8 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ - รับทราบ
และหนวยงานประจําปงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 2
ของสํานักงานอธิการบดี/คณะ/สํานัก/สถาบัน/
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ และหนวยงานกํากับ
7.9 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรเล็กนอย
- รับทราบ
โดยไมกระทบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
และกรณีที่เกี่ยวกับดานการศึกษา
7.10 เรื่อง รายงานงบการเงินของโรงพยาบาลธรรมศาสตร
- รับทราบ
เฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2550 และ 2551
7.11 เรื่อง รายงานงบการเงินของคณะสถาปตยกรรมศาสตร
- รับทราบ
และการผังเมือง ประจําป 2551
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง รางกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ใหความเห็นชอบกรอบคุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงคของ มธ.
ตามที่เสนอ และมอบหมายให
ฝายวิชาการรับขอสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาตอไป
8.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
- เห็นชอบการประเมินผลการ
คณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
ปฏิบัติงานคณบดีและผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน จํานวน 5 ทาน
ตามที่เสนอ และมอบหมายให
ฝายบริหารรับขอสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผูบริหารหนวยงาน
ไปพิจารณาตอไป
8.3 เรื่อง แผนการขับเคลื่อน มธ. สูความเปนนานาชาติ - รับทราบ
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

8.4 เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ มธ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548– 2551 และ
ผลประเมินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2
ของ สมศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
8.5 เรื่อง ผลการดําเนินคดีในศาลปกครอง

- รับทราบ

- รับทราบ
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มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 24 สิงหาคม 2552
เวลา 09.00 น.

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เลิกประชุมเวลา 13.10 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

