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

ครั้งที่ 9/2553
วันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2553
ณ หองสัมมนา อาคารเรียนรวม มธ. ศูนยพัทยา
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงาน TU Open House ประจําป 2553
1.2 เรื่อง พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร)
แดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
1.3 เรื่อง การแนะนําการดําเนินงานของศูนยพัทยา
1.4 เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2553
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยสหวิทยาการ

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข
- รับทราบ

- อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล ดํารงตําแหนง
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ สืบแทน
รองศาสตราจารย ดร.นันทนา
รณเกียรติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1
กันยายน 2553 เปนตนไป

-2-

เรื่อง
4.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

4.3 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย

มติโดยยอ
- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 6 ราย ดังนี้
1.1 อาจารย ดร.สมบูรณ กุลวิเศษชนะ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
1.2 อาจารย ดร.ศจี ศิริไกร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
1.3 อาจารย ดร.วุฒิชัย วงษทัศนียกร
คณะวิศวกรรมศาสตร
1.4 อาจารย ดร.ชัยรัตน ตัณฑราวัฒนพันธ คณะแพทยศาสตร
1.5 อาจารย ดร.แพทยหญิง บริสุทธิ์
แสนมโน หาญพานิช คณะแพทยศาสตร
1.6 อาจารย พินัยลัค ตันติลีปกร
คณะสหเวชศาสตร
2. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.แคทลียา ปทมพรหม
คณะวิศวกรรมศาสตร
3. เห็นชอบกรณีผูไมผานเกณฑการ
พิจารณาตําแหนงศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย
- เห็นชอบรับรองผลงานของ
รองศาสตราจารย ดร.ประยงค
เนตยารักษ เรื่องลักษณะและผลการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอการ
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เรื่อง

4.4 เรื่อง การทบทวนผลการพิจารณากําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย

มติโดยยอ
ผลิตสินคาเกษตรไทยที่เผยแพรใน
วารสารมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ปที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม
2551 เปนผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร
ของงานวิจัยเรื่องลักษณะและผลการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอการ
ผลิตสินคาเกษตรไทยที่ รอง
ศาสตราจารย ดร.ประยงค เนตยารักษ
เสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย
ผาน ก.ม. เมื่อป พ.ศ. 2546 ตามที่เสนอ
- 1. อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
แพทยหญิง สุธิดา ศรีทพิ ยสุโข ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เปนตนไป
2. อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ดร.ประมวญ เทพชัยศรี ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เปนตนไป และ
ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย/แผน
5.1 เรื่อง สถานภาพและแผนงานของ มธ. ศูนยพัทยา - รับทราบสถานภาพและแผนงาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
พัทยา และมอบหมายใหอธิการบดี
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เรื่อง

มติโดยยอ
รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือเห็นชอบ
6.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

6.2 เรื่อง ขออนุมัติเปดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา
คณะศิลปศาสตร เปนโครงการบริการสังคม
ประเภทโครงการบริการการศึกษา
(เพื่อรับปริญญา)

- อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) ของคณะ
ศิลปศาสตร และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวิชาการรับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปดําเนินการ
ตอไป
- อนุมัติเปดโครงการหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมจีนศึกษา
คณะศิลปศาสตร เปนโครงการบริการ
สังคม ประเภทโครงการบริการ
การศึกษา (เพื่อรับปริญญา) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
7.1 เรื่อง การพิจารณาปรับเงินประจําตําแหนงผูบริหาร - 1. อนุมัติปรับอัตราเงินสมนาคุณ
ประจําตําแหนงผูบริหารไปพลางกอน
ดังนี้
(1) ตําแหนงอธิการบดี จากเดิม
40,000 บาท เปน 70,000 บาท
(2) ตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก จากเดิม
20,000 บาท เปน 25,000 บาท
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เรื่อง

มติโดยยอ

(3) ตําแหนงผูชวยอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
จากเดิม 10,000 บาท เปน 12,500 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553
เปนตนไป
2. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยเงินสมนาคุณ
ผูทําหนาที่บริหาร (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2553
3. อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานการพิจารณา
เงินสมนาคุณประจําตําแหนงผูบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย หิรัญ
รดีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
อนุกรรมการฯ และมอบหมายให
ประธานอนุกรรมการฯ ไดพิจารณา
รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ โดยใหเสนอ
รายชื่อไปที่ฝายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ตอไป
7.2 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพ มธ. ปการศึกษา - เห็นชอบรายงานการประเมิน
2552
คุณภาพ มธ. ปการศึกษา 2552
ตามที่เสนอ
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เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม –
10 กันยายน 2553
8.2 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2552
8.3 เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหนวยงานตาง ๆ
ในมหาวิทยาลัย
8.4 เรื่อง รายงานการเงินงบประมาณรายจายจากรายได
ของมหาวิทยาลัย ประจําป 2552 ไตรมาสที่ 3
8.5 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินของ
คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553
8.6 เรื่อง รายงานการตีพิมพผลงานของขาราชการ
ที่ไดรับการตอเวลาราชการ
8.7 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของ รองศาสตราจารย
ดร.สมชาย ชคตระการ อดีตผูอํานวยการสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา
8.8 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของ รองศาสตราจารย
ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน อดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
8.9 เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองของ รองศาสตราจารย
เกศินี วิฑูรชาติ อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
- อนุมัติหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
การตอเวลาราชการของขาราชการ
สถาบันอุดมศึกษาสังกัด มธ. ประจําป พ.ศ. 2554 พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มธ. ประจําป พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ
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เรื่อง

มติโดยยอ

9.2 เรื่อง รายงานผลการพิจารณารางระเบียบ
วาดวยการจัดตั้งและบริหารงานสํานักงาน
ทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ
พ.ศ. 2553

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไปในวันจันทรที่ 27 กันยายน 2553
เวลา 09.30 น. ณ มธ. ศูนยรังสิต

- 1. กําหนดประเภทรายจายเพิ่มเติม
ไวในขอ 24 คือ “เงินนําสงเปนรายได
ของมหาวิทยาลัยในจํานวนหรืออัตรา
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด”
2. ใหตัดขอ 19 ของระเบียบฯ ออก
3. ใหนําระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและ
บริหารงานสํานักทรัพยสินทางปญญา
และบมเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. 2553
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
ตอไป
- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

