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

ครั้งที่ 13/2553
วันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2553
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งอธิการบดี

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

- รับรองรายงานการประชุม
ดังกลาวโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย/แผน
4.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักการมอบอํานาจของ
สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

- อนุมัติในหลักการมอบ
อํานาจของสภามหาวิทยาลัย
ตามที่เสนอ
- เห็นชอบหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อทดลอง
ปฏิบัติหนาที่และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อตอสัญญาจางพนักงาน
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5.2 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

5.3 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยคาตอบแทนพิเศษแกผูปฏิบัติงานดานการใช
ภาษาตางประเทศ พ.ศ. 2553
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือเห็นชอบ
6.1 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนของคณบดี
วิทยาลัยสหวิทยาการ
6.2 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนของผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ
6.3 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

มติโดยยอ
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเสนอทั้ง 4
ประเด็น
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยคาตอบแทน
พิเศษแกผูปฏิบัติงานดานการใช
ภาษาตางประเทศ พ.ศ. 2553
- อนุมัติเปาหมายและแผนของ
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
- อนุมัติเปาหมายและแผนของ
ผูอํานวยการศูนยศึกษาความ
รวมมือระหวางประเทศ
- 1. อนุมัติหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2554 คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จํานวน 2
หลักสูตร คณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน จํานวน 3
หลักสูตร และคณะศิลปศาสตร
จํานวน 1 หลักสูตร
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มติโดยยอ
2. อนุมัติหลักสูตรและการ
เปดสอนหลักสูตรควบ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
อุตสาหการ (หลักสูตรใหม
พ. ศ. 2554) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร

6.4 เรื่อง ขออนุมัติเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต - 1. อนุมัติการเปดหลักสูตร
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพิเศษ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร
สุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการพิเศษ ของคณะ
พยาบาลศาสตร โดยใหใช
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร
ชุดเดียวกับหลักสูตร
โครงการปกติ
2. อนุมัติใหคณะพยาบาล
ศาสตรงดรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช โครงการปกติ ตั้งแต
ปการศึกษา 2554 – 2559
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6.5 เรื่อง ขออนุมัติแกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 คณะพยาบาลศาสตร

มติโดยยอ
- อนุมัติใหคณะพยาบาลศาสตร
แกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552 รวม 2 ประเด็น คือ
1) เปดวิชา ผท. 395
พืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน
(3 หนวยกิต) เพิ่มขึ้น 1 วิชา
2) เปลี่ยนวิชาบังคับของวิชา
เฉพาะกลุมวิชาชีพ จาก
สษ. 213 ภาษาอังกฤษ
สําหรับพยาบาล เปน ผท.395
พืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน
สวนวิชา สษ.213 ใหเรียนเปน

6.6 เรื่อง ตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2553

วิชาเลือกเสรี
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชกบั
นักศึกษาตั้งแตรุนปการศึกษา
2552 เปนตนไป
- ใหความเห็นชอบตัวบงชี้
คุณภาพ ปการศึกษา 2553 และ
มอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการและวิจัย
รับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาตอไป
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6.7 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

6.8 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนผูบริหาร ประเภทผูแทนขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย และประเภทผูแทนคณาจารย (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2553

6.9 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปนรองคณบดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
6.10 เรื่อง ขออนุมัติเปดโครงการปริญญาเอกสาขาบริหาร
ธุรกิจ (DBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
เปนโครงการบริการสังคม ประเภทโครงการบริการ
การศึกษา (เพื่อรับปริญญา)

มติโดยยอ
- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ
- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนผูบริหาร
ประเภทผูแทนขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย และ
ประเภทผูแทนคณาจารย
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
ตามที่เสนอ
- อนุมัติแตงตั้ง อาจารย
พิเชฐ สายพันธ เปนรองคณบดี
ฝายวิชาการ คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ
- อนุมัติเปดโครงการปริญญาเอก
สาขาบริหารธุรกิจ (DBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพาณิชยศาสตรและ
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6.11 เรื่อง ขออนุมัติเปดโครงการควบวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรมศาสตร เปนโครงการ
บริการสังคม ประเภทโครงการบริการการศึกษา
(เพื่อรับปริญญา)

6.12 เรื่อง ขออนุมัติปรับขึ้นคาจดทะเบียนลักษณะวิชา
และคาพัฒนาการศึกษาของคณะนิติศาสตร
จํานวน 2 หลักสูตร

มติโดยยอ
การบัญชี เปนโครงการบริการ
สังคม ประเภทโครงการบริการ
การศึกษา (เพื่อรับปริญญา)
ตามที่เสนอ
- อนุมัติเปดโครงการควบ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรม
ศาสตร เปนโครงการบริการ
การศึกษา (เพื่อรับปริญญา)
ตามที่เสนอ
- อนุมัติใหโครงการนิติศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2544) และโครงการศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย
มหาชน (หลักสูตร พ.ศ. 2551)
ของคณะนิติศาสตร ปรับขึ้น
คาจดทะเบียนลักษณะวิชาและ
คาพัฒนาการศึกษา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- รับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
7.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
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มติโดยยอ

7.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของ รองศาสตราจารย -รับทราบ
พรชัย ตระกูลวรานนท อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
7.4 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินของคณะสหเวช
ศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
7.5 เรื่อง คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีอนุมตั ิกันเงิน
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
2553 ไวเบิกเหลื่อมป และขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2552
7.6 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2552
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผูอํานวยการสํานักทรัพยสิน
ทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ (พิจารณาลับ)

8.2 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
นายแพทยปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักทรัพยสินทางปญญาและ
บมเพาะวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2554
เปนตนไป
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการบริหาร
งานวิจัยและกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ตามที่เสนอ
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มติโดยยอ

8.3 เรื่อง การพิจารณาเงินสมนาคุณประจําตําแหนงผูบริหาร
มหาวิทยาลัย
8.4 เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับการ
ชวยเหลือประชาชนระหวางน้ําทวมขังและหลังน้ําลด
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 31 มกราคม 2554

- ใหถอนเรื่องดังกลาว
- รับทราบ
- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

