มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติย่อรายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย

ครัง้ ที ่ 9/2554
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

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

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่ อง มธ. เป็ นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุดา
สิ ริโสภาพัณณวดี
1.2 เรื่ อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
1.3 เรื่ อง การประชุมวิชาการนานาชาติ
1.4 เรื่ อง ขอเชิญชมขบวนเรื อพระราชพิธีถวายผ้า
พระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค
1.5 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่
29 สิ งหาคม 2554

- รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าวโดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการดาเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ านวยการ
สถาบันภาษา

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ดารงตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา ต่อไปอีก
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วาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2554 เป็ นต้นไป

4.2 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ านวยการ
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ดารงตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา สื บแทน
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริ มสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554
เป็ นต้นไป

4.3 เรื่ อง การแจ้งมติคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ฯ กรณี ขา้ ราชการสังกัดวิทยาลัย
สหวิทยาการ

- เห็นชอบตามมติคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ฯ และมอบหมายให้
อธิการบดีรับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

4.4 เรื่ อง ผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จานวน 7 ราย ดังนี้
(1) อาจารย์ พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
คณะแพทยศาสตร์
(2) อาจารย์ นพ.อัสนี ทองอยู่
คณะแพทยศาสตร์
(3) อาจารย์ พญ.อิงอร อรุ ณากูร
คณะแพทยศาสตร์
(4) อาจารย์ นพพล ประโมทยกุล
คณะสหเวชศาสตร์
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(5) อาจารย์ ดร.อุมาพร รุ่ งสุริยะวิบูลย์
คณะสหเวชศาสตร์
(6) อาจารย์ ธีรภัท ชัยพิพฒั น์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
(7) ดร.พิสิษฐ์ จันทร์ วราสุทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
2. แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จานวน
6 ราย ดังนี้
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา
ผดุงสิ ทธิ์ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ ปปภาส
พรสุขสว่าง คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี
(3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณียร์ ัตน์
เนียรเจริ ญสุข คณะศิลปศาสตร์
(4) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร คณะวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชน
(5) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา
พฤกษาพันธุ์รัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(6) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พญ.มัญชิมา
มะกรวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
3. เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์
จานวน 7 ราย ดังนี้
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(1) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
คณะนิติศาสตร์
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.กาชัย
จงจักรพันธ์ คณะนิติศาสตร์
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์
เมฆไตรรัตน์ คณะรัฐศาสตร์
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียร
เตชะพีระ
คณะรัฐศาสตร์
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ
งามจิตรเจริ ญ คณะศิลปศาสตร์
(6) อาจารย์ ธีรยุทธ บุญมี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(7) Assoc. Prof. Dr.Stanislav S.
Makhanov สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร
4. ผูไ้ ม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน
1 ราย
5. สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์
ให้ดาเนินการกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุ ณาปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างระเบียบเกี่ยวกับการวิจยั จานวน 4 ฉบับ

อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สมนาคุณสาหรับตาแหน่งทางวิชาการ
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พ.ศ. 2554 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริ หารงานวิจยั และกองทุนวิจยั
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554
และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยกองทุนวิจยั ของคณะ พ.ศ. 2554
และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและ
การคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปปรับแก้ไขต่อไป

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักการเพิ่มทางเลือกการ
ลงทุนของ มธ.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) ฉบับแก้ไข
6.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักสูตรเศรษฐศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะเศรษฐศาสตร์

- มอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ ายวางแผนและการคลังรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาจัดทา
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
อนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ ตามที่เสนอ
อนุมตั ิหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่เสนอ
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6.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิเลื่อนเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษ ให้แก่ขา้ ราชการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อนุมตั ิเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1
เมษายน 2554 เป็ นกรณี พิเศษ ให้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา
ตังคนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 2.2 ตามที่เสนอ
และมอบให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ไปดาเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเพื่อให้
อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาในเรื่ อง
ดังกล่าว

6.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ ส่งเสริ มระบบธรรมาภิบาลใน มธ.

อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริ มระบบธรรมาภิบาลใน
มธ. ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย รับทราบ
ธรรมศาสตร์ ตามที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน
7.4 เรื่ อง รายงานผลการดาเนินงานกรณี นกั ศึกษา
คณะนิติศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โอนย้ายไปคณะอื่น (กรณี นายหม่า เหลียง)
7.5 เรื่ อง รายงานผลการตีพิมพ์ผลงานของข้าราชการ
ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ
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7.6 เรื่ อง อธิการบดีอนุมตั ิปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์
- รับทราบ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรของคณะต่าง ๆ
7.7 เรื่ อง อธิการบดีอนุมตั ิผกู พันงบประมาณข้ามปี รับทราบ
การเช่ารถตูข้ องกองกลาง
7.8 เรื่ อง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกประกาศ - ให้ถอนเรื่ องออกไป และมอบหมาย
จานวน 2 ฉบับ
ให้ฝ่ายบริ หารมหาวิทยาลัยรับไป
ตรวจสอบอีกครั้ง
7.9 เรื่ อง รายรับจริ งและรายจ่ายจริ งจากงบประมาณ - รับทราบ
รายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ 2554 ไตรมาสที่ 3
7.10 เรื่ อง รายงานการนาส่งงบการเงินประจาปี 2553 - รับทราบ
7.11 เรื่ อง การปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป - รับทราบ
กลุ่มสหวิทยาการ ฉบับ พ.ศ. 2547 และ 2552
7.12 เรื่ อง อธิการบดีอนุมตั ิระเบียบมหาวิ ทยาลัย รับทราบ
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพของ
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2554
7.13 เรื่ อง รายงานผลการดาเนินงานของผูอ้ านวยการ - รับทราบ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อดารง
ตาแหน่งครบ 3 ปี
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
8.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง - อนุมตั ิให้คณะกรรมการพิจารณา
ทางวิชาการปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะแต่งตั้ง ตาแหน่งทางวิชาการชุดปัจจุบนั
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการชุดใหม่ ปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่า
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จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการชุดใหม่

8.2 เรื่ อง การสรรหาผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย

8.3 เรื่ อง การปรับค่าแรงขั้นต่าตามนโยบาย ของรัฐบาล

- เห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอ
และมอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยรับไปประสานงาน
ต่อไป
รับทราบ

8.4 เรื่ อง การช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2554
เวลา 09.00 น. ณ มธ. ท่ าพระจันทร์

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เลิกประชุมเวลา 11.35 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

