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

ครั้งที่ 7/2554
วันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2554
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

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

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม
1.2 เรื่อง นายชวน หลีกภัย ขอลาออกจากตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
1.3 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยยอ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2554

- รับรองรายงานการประชุม
ดังกลาวโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2553
(เพิ่มเติม)
4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- อนุมัติมอบปริญญาวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเคมี)
แก ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ
- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ปกรณ เสริมสุข ดํารงตําแหนงคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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มติโดยยอ
สืบแทน รองศาสตราจารย สายทอง
อมรวิเชษฐ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1
กันยายน 2554 เปนตนไป

4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 4 ราย ดังนี้
(1) อาจารย วรรณวดี พูลพอกสิน
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
(2) อาจารย เพ็ญศิริ พันพา
วิทยาลัยสหวิทยาการ
(3) อาจารย ดร.นพ.ภาคภูมิ เขียวละมาย
คณะแพทยศาสตร
(4) อาจารย ปยาภา แกวอุทาน
คณะสหเวชศาสตร
2. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย
จํานวน 3 ราย ดังนี้
(1) ผูชวยศาสตราจารย พญ.อรวรรณ
เล็กสกุลไชย คณะแพทยศาสตร
(2) ผูชวยศาสตราจารย พญ.พรภัทร
ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร
(3) ผูชวยศาสตราจารย วิไลลักษณ
วงศอาษา
คณะพยาบาลศาสตร
3. เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง
ศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย ดร.สุเมธ
ศิริคุณโชติ คณะนิติศาสตร
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(2) รองศาสตราจารย ดร.บรรเจิด
สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร
4. สําหรับตําแหนงศาสตราจารย
ใหดําเนินการกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ตอไป

4.4 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขฯ กรณีคณะพยาบาลศาสตรและ
คณะรัฐศาสตร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีและ
คณะเศรษฐศาสตรขอทบทวนมติสภา
มหาวิทยาลัยการปรับอัตราเงินนําสง
มหาวิทยาลัยของโครงการบริการสังคม
5.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสรางการแบง
สวนราชการของสํานักงานอธิการบดี

- 1. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขฯ ทั้ง 2 กรณี
2. เห็นชอบในหลักการกรณีที่
บุคลากรของคณะไปทํางานภายนอก
คณะ ใหคณะไดนําผลงานดังกลาวไป
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ประจําป
- ยืนยันตามมติสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ 2554
- อนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการของสํานักงานอธิการบดี
จํานวน 4 หนวยงาน คือ สํานักงาน
บริหารศูนยลําปาง กองงานศูนยรังสิต
กองกลาง และสํานักงานวิเทศสัมพันธ
การเรียกชื่อหนวยงานในสํานักงาน
อธิการบดีเปนการภายใน จํานวน 3
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หนวยงาน คือ กองงานศูนยรังสิต
กองกลาง และสํานักงานอาคาร
สถานที่ศูนยรังสิต และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ
จัดโครงสรางสํานักงานอธิการบดี
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ

5.3 เรื่อง การตีพิมพผลงานของขาราชการ
ที่ไดรับการตอเวลาราชการ

1. ใหถอนกรณี รองศาสตราจารย
สิริอร วิชชาวุธ ออกไปพิจารณาใน
รายละเอียด และนําเสนอที่ประชุม
ในการประชุมครั้งตอไป
2. รับทราบการตีพิมพผลงานของ
รองศาสตราจารย ดร.ชินนะพงษ
บํารุงทรัพย และรองศาสตราจารย
ฉันทนา เอี่ยมสกุล
3. มอบอํานาจใหอธิการบดีเปน
ผูพิจารณาในเรื่องการตีพิมพผลงาน
วิชาการของผูที่ขอตอเวลาราชการ

5.4 เรื่อง ขออนุมัติแผนการเงินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดลอม
สรรคสราง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

- อนุมัติแผนการเงินของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สหวิทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) ของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง ตามที่เสนอ
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5.5 เรื่อง ขออนุมัติปรับคาจดทะเบียนลักษณะวิชา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

มติโดยยอ
- อนุมัติใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมืองปรับขึ้นคาจดทะเบียน
ลักษณะวิชา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักทวง
6.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและการเปดสอนของคณะ/ - 1. อนุมัติหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร
สถาบันตาง ๆ
จํานวน 3 หลักสูตร และคณะสาธารณสุข
ศาสตร จํานวน 1 หลักสูตร ตามที่เสนอ
สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) คณะ
วิศวกรรมศาสตร มอบหมายใหรอง
อธิการบดีฝายบริการทางวิชาการและ
วิจัยและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งตอไป
2. อนุมัติในหลักการใหคณะสาธารณสุขศาสตร กําหนดแผนการศึกษาของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ใหนักศึกษา
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาภาคการ
ศึกษาละ 15 หนวยกิต ซึ่งเกินกวาที่
ขอบังคับฯ กําหนดไวเปนกรณีพิเศษ
3. อนุมัติในหลักการใหคณะที่จัด
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การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ในระบบไตรภาค หลักสูตรแบบ
เต็มเวลา สามารถกําหนดแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรใหนกั ศึกษา
ลงทะเบียนศึกษารายวิชา ภาคการ
ศึกษาละ 15 หนวยกิต และมอบหมาย
ใหฝายวิชาการดําเนินการแกไข
ขอบังคับที่เกี่ยวของตอไป

6.2 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร

- อนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติ
งานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
ตามที่เสนอ

6.3 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย 4 หนวยงาน

- 1. เห็นชอบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารทั้ง 4
หนวยงาน และขอใหผูบริหารทั้ง 4
หนวยงาน และอธิการบดีไดจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ/
ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ
2. มอบหมายใหอธิการบดีรับขอเสนอ
ของ ศาสตราจารย ดร.เอนก
เหลาธรรมทัศน ไปพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
7.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
- รับทราบ
ผูสําเร็จการศึกษา
7.3 เรื่อง รายงานผลการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของ - รับทราบ
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คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนและ
คณบดีคณะแพทยศาสตร ซึ่งเปนผลมาจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.4 เรื่อง รายงานการอนุมัติแกไขระเบียบวาดวยขอมูล - รับทราบ
ขาวสารราชการ
7.5 เรื่อง รายงานการพิจารณารางขอบังคับวาดวยการ - รับทราบ
แตงตั้งกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการประจํา
คณะ วิทยาลัย หรือแผนกอิสระ
7.6 เรื่อง โครงการหลักสูตรใหมที่เสนอบรรจุในแผน - รับทราบ
กลยุทธ มธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
7.7 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติปรับปรุงแกไขอาจารย
- รับทราบ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ของคณะ/สถาบันตาง ๆ
7.8 เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไดรับ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป 2551 และกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป 2553 ไวเบิกเหลื่อมป

- รับทราบ

7.9 เรื่อง คณบดีคณะสหเวชศาสตรอนุมัติใชเงิน
เหลือจาย และกันเงินงบประมาณรายจาย
จากรายไดหนวยงาน ประจําป 2553

- รับทราบ

7.10 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2553

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนกลยุทธ “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรใสสะอาด”

- อนุมัติแผนกลยุทธ “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรใสสะอาด” ตามที่เสนอ
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8.2 เรื่อง กระบวนการสรรหาของคณบดี
คณะแพทยศาสตร

- รับทราบ

8.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการในตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
สายทอง อมรวิเชษฐ เปนผูรักษา
ราชการในตําแหนงคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2554
เวลา 09.00 น. ณ มธ. ทาพระจันทร

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.45 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

