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

ครั้งที่ 9/2552
วันจันทรที่ 28 กันยายน 2552
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2552 - รับทราบ
1.2 เรื่อง การจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
1.3 เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน
มธ. ศูนยรังสิต (โครงการกอสรางถนนทางเขาออก
เชื่อมถนนเชียงราก)
1.4 เรื่อง การเกิดเหตุเพลิงไหมรานขายสเต็กที่โรงอาหาร
กลาง มธ. ศูนยรังสิต
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552

- รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

-2-

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

มติโดยยอ

- อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
สันติรักษ ประเสริฐสุข ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง สืบแทน ศาสตราจารย ดร.วิมล
สิทธิ์ หรยางกูร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2552

4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร

- อนุมัติแตงตั้ง อาจารย สุธิดา กัลยาณรุจ
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร ตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป

4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 6 ราย
(1) อาจารย ดร.วรรัตน ปตรประกร
คณะวิศวกรรมศาสตร
(2) อาจารย อมรณัฏฐ ทับเปย
คณะแพทยศาสตร
(3) อาจารย แพทยหญิง ณัฏฐิณี
จรัสเจริญวิทยา คณะแพทยศาสตร
(4) อาจารย เอกอุมา วิเชียรทอง
คณะพยาบาลศาสตร
(5) ดร.พิษณุ ตูจินดา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

(6) ดร.ชลวิช
นัทธี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
2. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย จํานวน
4 ราย
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ
เชวงกิจวณิช คณะศิลปศาสตร
(2) ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย อนุชา
อภิสารธนรักษ คณะแพทยศาสตร
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิส ชารป
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญญฤทธิ์
อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
3. อนุมัติแตงตั้งศาสตราจารย จํานวน 1
ราย คือ รองศาสตราจารย ดร.นายแพทย
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย คณะแพทยศาสตร
ทั้งนี้ ขอใหฝายวิชาการดําเนินการนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนศาสตราจารย
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือเห็นชอบ
5.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับแกชอื่ หลักสูตรสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
มานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)

5.2 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติและการแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัย

- อนุมัติปรับแกชื่อหลักสูตรสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่
เสนอ
- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยคุณสมบัติและการแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และรองศาสตราจารยพิเศษแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2552

ธรรมศาสตร และรองศาสตราจารยพิเศษ
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2552
ตามที่เสนอ และใหนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตอไป

5.3 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยโครงการนักศึกษาเรียนดี
จากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยโครงการนักศึกษาเรียนดีจาก
ชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดี
ในเขตเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ตามที่เสนอ และใหนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตอไป

5.4 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ..

- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2552
ตามที่เสนอ และใหนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในดานนักศึกษา ในรอบ 6 เดือน
6.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร งบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงาน และงบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ ประจําป
งบประมาณ 2553 และแผนปฏิบัติราชการ มธ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

- รับทราบ

- 1. อนุมัติงบประมาณรายจาย
จากรายไดพิเศษ มธ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ จํานวน 26 หนวยงาน)

และงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานในกํากับ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 (หนวยงานที่จัดการศึกษาและ
หนวยงานที่ใหบริการ จํานวน 15
หนวยงาน) และแผนปฏิบัติราชการ มธ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่
เสนอ
2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัย
และรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยี ไดนําเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
6.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- รับทราบ

6.4 เรื่อง ขออนุมัติตัดลูกหนี้คารักษาพยาบาล
เปนหนี้สูญ

- อนุมัติตัดหนี้สูญลูกหนีค้ ารักษา
พยาบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแตปงบประมาณ
2535-2550 จํานวน 6,033,591.34 บาท
ตามที่เสนอ

6.5 เรื่อง รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงและ
แผนบริหารความเสี่ยง

- ใหความเห็นชอบจากรายงานการ
วิเคราะหความเสี่ยง มธ. และแผนบริหาร
ความเสี่ยงดานกลยุทธ มธ. ตามที่เสนอ

6.6 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

- อนุมัติยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ที่ 1282/2551 ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2551 และแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการชุดใหม ตามที่เสนอ
6.7 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร

- 1. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ
คณะนิติศาสตร ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
(2) ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(3) คณบดีคณะนิติศาสตร
กรรมการ
(4) ศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กรรมการ
(5) ศาสตราจารยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กรรมการ
2. สําหรับกรรมการตามขอ 1 (4) และ (5)
มอบหมายใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา
เสนอชื่อตอนายกสภามหาวิทยาลัย

6.8 เรื่อง พิจารณาเปาหมายและแผนของผูอํานวยการ - อนุมัติเปาหมายและแผนของสํานัก
สํานักหอสมุด
หอสมุด ตามที่เสนอ
6.9 เรื่อง ขออนุมัติชดใชเงินในสวนผลขาดทุนโครงการ - อนุมัติใชเงินงบประมาณรายจาย
จากรายไดของหนวยงาน สํานักทะเบียน
จัดทําบัตรที่ระลึก 60 ป
และประมวลผล ประจําปงบประมาณ
2552 เปนเงิน 101,245.38 บาท ชดใชคืน

เงินยืมทดรองจายในสวนผลขาดทุนสุทธิ
ของโครงการดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฎในหนังสือพิมพ

- รับทราบ

7.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสง
งบการเงินประจําป

- รับทราบ

7.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา

- รับทราบ

7.4 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจาย
จากรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 3 ของ
สํานักงานอธิการบดี/คณะ/สํานัก/สถาบัน/
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ/
หนวยงานในกํากับ

- รับทราบ

7.5 เรื่อง ประกาศคณะสหเวชศาสตรกําหนด
- รับทราบ
อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการทางกายภาพบําบัด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ เพิ่มเติม
7.6 เรื่อง ผูอํานวยการสํานักหอสมุดอนุมตั ิโอนเงิน
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ประจําป 2552

- รับทราบ

7.7 เรื่อง การปรับปรุงเปาหมายและแผนของคณบดี
และผูอํานวยการสํานักฯ

- รับทราบ

7.8 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ - รับทราบ
สภามหาวิทยาลัยดานตาง ๆ
7.9 เรื่อง แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2553

- รับทราบ

7.10 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
สวัสดิการชวยคาครองชีพพิเศษแกเจาหนาที่ของ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ. 2552
7.11 เรื่อง รายงานการติดตามการตรวจสอบ
ประจําป 2551

- รับทราบ

7.12 เรื่อง คณบดีคณะศิลปศาสตรขอลาออก
จากตําแหนง

- รับทราบ

7.13 เรื่อง รายงานการดําเนินการตามแผนการ
ลดการใชพลังงาน มธ. ศูนยรังสิต

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ

- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.25 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

