มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2555
วันจันทรที่ 23 มกราคม 2555
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งศาสตราจารย
1.2 เรื่อง การแขงขันฟุตบอลประเพณี
ธรรมศาสตร-จุฬา ครั้งที่ 68
1.3 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย วีระ เภาเจริญ
ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารย
1.4 เอกสารแจกในที่ประชุม จํานวน 13 เรื่อง

มติโดยยอ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2554

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งลูกจางชั่วคราว
ชาวตางประเทศดํารงตําแหนงทางวิชาการ

- อนุมัติแตงตั้ง อาจารย Edward B.
Geerson ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตามที่เสนอ
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เรื่อง
4.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

มติโดยยอ
- เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง ดร.ธนัญชัย
ลีภักดิ์ปรีดา ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และให
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย/แผน
5.1 เรื่อง สถานภาพการวิจัยของ มธ. พ.ศ. 2549-2554 - รับทราบ และมอบหมายใหอธิการบดี
รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขอมูลการทําวิทยานิพนธและไมทํา
วิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
6.2 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาใหแก
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- รับทราบ

- 1. มอบอํานาจใหอธิการบดีเปน
ผูพิจารณาในกรณีที่ขยายระยะเวลา
การศึกษาเกินกวา 2 ปการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
และรายงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-3-

เรื่อง

มติโดยยอ
2. สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ของคณะอื่น ๆ มอบหมายให
ประธานสภาอาจารยไดหารือกับ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ และ
นําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณากอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

6.3 เรื่อง การตอเวลาราชการของอาจารย
คณะนิติศาสตร

- อนุมัติการตอเวลาราชการใหกับ
รองศาสตราจารย ดร.ดาราพร
ถิระวัฒน เปนกรณีพิเศษ

6.4 เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสรางการแบง
สวนราชการของสํานักงานอธิการบดี

- อนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการของสํานักงานอธิการบดี และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการจัดโครงสรางสํานักงาน
อธิการบดี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
ตามที่เสนอ

6.5 เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติแบบเหมาจาย

- 1. อนุมัติการเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ปกติแบบเหมาจาย สําหรับนักศึกษา
รุนปการศึกษา 2555 เปนตนไป
ตามที่เสนอ
2. อนุมัติอัตราคาธรรมเนียมที่ปดเศษ
ใหเปนหลักรอย
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เรื่อง

มติโดยยอ
3. อนุมัติใหนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว
แตยังไมสําเร็จการศึกษาใหไดรับการ
ยกเวนไมตองชําระเงินคาหนวยกิต
และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการออก
ระเบียบเพิ่มเติมเพื่อรองรับในกรณี
ดังกลาว
4. อนุมัติปรับคาธรรมเนียมการใช
เทคโนโลยี จากปละ 800 บาท เปน
1,600 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักทวง
7.1 เรื่อง ขออนุมัติปริญญาบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษา - 1. อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จ
การศึกษา รุน ที่ 7,8,9 และ 10
2. เห็นชอบในหลักการการขออนุมัติ
ปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาโดย
หนังสือเวียน และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ศาสตราจารยพิเศษ
8.2 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร
8.3 เรื่อง รายงานการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ

- รับทราบ
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เรื่อง

มติโดยยอ

8.4 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติปรับปรุงแกไขอาจารย
- รับทราบ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
8.5 เรื่อง คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน ประจําป 2554 ไวเบิกจายเหลื่อมป
8.6 เรื่อง คณบดีคณะศิลปศาสตรอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ประจําป 2554 ไวเบิกจายเหลื่อมป
8.7 เรื่อง โรงเรียนอนุบาลแหง มธ.อนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ประจําป 2554 ไวเบิกจายเหลื่อมป
8.8 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
โอนเงิน และกันเงินงบประมาณรายจาย
จากรายไดมหาวิทยาลัย ประจําป 2554
8.9 เรื่อง รายงานการใชจายเงินงบประมาณ
แผนดิน ประจําป 2554 ไตรมาสที่ 4
8.10 เรื่อง รายงานการตรวจสอบดานการเงินและบัญชี
8.11 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2554
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรวาดวยการบริหารงานวิจัยและ
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555
และรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยทุนสนับสนุนการเขียนตําราและ
การจัดทําสื่อการสอน พ.ศ. 2555

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรวาดวยการบริหารงานวิจัย
และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พ.ศ. 2555 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยทุน
สนับสนุนการเขียนตําราและการจัดทํา
สื่อการสอน พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ
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เรื่อง

มติโดยยอ

9.2 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบ มธ. ประจําปงบประมาณ 2549- 2553 และ
กันเงิน งบ มธ. ประจําปงบประมาณ 2554
ไวเบิกจายเหลื่อมป
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2555
เวลา 09.00 น. ณ มธ. ทาพระจันทร

- รับทราบ

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

