มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2555
วันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2555
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ประเภทผูแทนผูบริหาร (สืบแทน)
1.2 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
1.3 เรื่อง กําหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)
แด พระไพศาล วิสาโล
1.4 เรื่อง การจัดปฏิทินกําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พ.ศ. 2556
1.5 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอความรวมมือ
ในการกําหนดจํานวนแหงและระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
1.6 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่
17 กันยายน 2555

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

มติโดยยอ
- อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
เฉลิมวัฒน ตันตสวัสดิ์ ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง สืบแทน ผูชว ย
ศาสตราจารย สันติรักษ ประเสริฐสุข
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
เปนตนไป

4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.
เดชา สังขวรรณ ดํารงตําแหนงคณบดี
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ตอไป
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1
ธันวาคม 2555 เปนตนไป

4.3 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร

- อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
ดร. ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ ดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
สืบแทน อาจารย สุธิดา กัลยาณรุจ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
เปนตนไป

4.4 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 9 ราย ดังนี้
(1) อาจารย ดร.ชนินททริ า ณ ถลาง
คณะรัฐศาสตร
(2) อาจารย สิทธิกร นิพภยะ
คณะเศรษฐศาสตร
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เรื่อง

มติโดยยอ
(3) อาจารย ดร.ศิริมิตร ประพันธธุรกิจ คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน
(4) อาจารย ดร.ภัทรพงศ อินทรกําเนิด วิทยาลัยนวัตกรรม
(5) อาจารย ดร.กุลวดี พรรณเชษฐ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(6) อาจารย นายแพทย บุลวัชร
หอมวิเศษ คณะแพทยศาสตร
(7) อาจารย ทันตแพทยหญิง
เฉลิมขวัญ ภูวรวรรณ
คณะทันตแพทยศาสตร
(8) อาจารย ดร. ณัฎฐริกา ฤทธิทิพยพันธุ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร
(9) อาจารย ดร. อัษฎาวุฒิ ดํารงศิริ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
2. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย
จํานวน 4 ราย ดังนี้
(1) ผูชวยศาสตราจารย อุสุมา
ชื่นชมพู คณะศิลปศาสตร
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค
จักรธรานนท คณะวิศวกรรมศาสตร
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. Steven
Donald Gorden สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
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เรื่อง

มติโดยยอ
3. เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง
ศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย วันทนีย
วาสิกะสิน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
(2) รองศาสตราจารย ดร.บุญรักษ
บุญญะเขตมาลา คณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน
4. เห็นชอบผูไมผานเกณฑการ
พิจารณาตําแหนงศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย
5. กรณีตําแหนงศาสตราจารยให
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง การซื้อน้ําประปาจากบริษัทเอกชน
5.2 เรื่อง ขออนุมัติการเปดภาคเรียนและการปรับ
ปฏิทินโครงการรับตรง เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

- รับทราบ
- อนุมัติหลักการเปดภาคเรียนและ
การปรับปฏิทินโครงการรับตรงเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
3 ประเด็นคือ
(1) กําหนดปฏิทินการเปดภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
เปนวันศุกรที่ 15 สิงหาคม 2557
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เรื่อง

มติโดยยอ
(2) เปดภาคฤดูรอน/2556 เปน
2 ภาคฤดูรอน โดยใชระยะเวลา
การศึกษาภาคฤดูรอนละ 8 สัปดาห
(3) ปรับปฏิทินการสอบคัดเลือก
โครงการรับตรง/โครงการที่
มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง ประจําป
การศึกษา 2557 โดยกําหนดชวงเวลา
การสอบขอเขียนเปนกลางเดือน
มีนาคมถึงตนเดือนเมษายน
ตามที่เสนอ

5.3 เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้ง School of Global Studies
- 1. อนุมัติการขอเปลี่ยนชือ่ โครง
และการพิจารณาระเบียบ มธ. วาดวยการจัดตั้งและ การจัดตั้ง Global Development
การดําเนินงาน School of Global Studies พ.ศ. 2555 Institute at Thammasat University
ซึ่งไดรับการบรรจุในแผนกลยุทธ
มธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เปน
School of Global Studies ตามที่เสนอ
2. อนุมัติในหลักการใหจัดตั้ง
School of Global Studies เปน
หนวยงานภายใตการกํากับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
มอบหมายใหฝายวางแผนรับไป
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(1) เรื่องแนวคิดในการจัดตั้ง
หนวยงานจะตองกําหนดทิศทางให
ชัดเจน และจะตองไมสงผลกระทบ
กับหลักสูตรของหนวยงานที่มีอยูเดิม
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เรื่อง

มติโดยยอ
(2) ควรมีการปรับปรุงแกไขเอกสาร
ในการนําเสนอใหเปนเรื่องของ
มหาวิทยาลัยโดยฝายวางแผนเปน
ผูเสนอโครงการ
(3) เรื่องการใหปริญญาบัตรควร
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531
(4) เรื่องวิชาที่สอนเกี่ยวกับนโยบาย
ตางประเทศควรจะตองไมซ้ําซอนกับ
หลักสูตรของคณะอื่น ๆ
(5) เรื่องชื่อของหนวยงานที่เปน
ภาษาไทย
3. รางระเบียบการบริหารจัดการให
นําเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/
ขอบังคับ พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนาม

5.4 เรื่อง ตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2555
และคาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักทวง
6.1 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนของผูอํานวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- เห็นชอบตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา
2555 และคาเปาหมายตัวบงชี้คุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2555
ตามที่เสนอ
- อนุมัติเปาหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
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เรื่อง

มติโดยยอ
ตามที่เสนอ และมอบหมายให
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร รับขอสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา 2 ประเด็น คือ
(1) เรื่องหาความรวมมือกับหนวยงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยีทอี่ ยูบริเวณใกลกับ มธ.
ศูนยรังสิต
(2) เรื่องการพัฒนาประเทศรูปแบบ
ใหมโดยการสรางความเปนธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

6.2 เรื่อง ขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยคลินิก และ
รองศาสตราจารยคลินิกแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พ.ศ. 2555

- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยคลินิก
และรองศาสตราจารยคลินิกแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.
2555 โดยมีการแกไขตามขอสังเกต
ของที่ประชุม และมอบหมายใหรอง
อธิการบดีฝายบริหาร ศูนยสุขศาสตร
ไปพิจารณาดําเนินการกอนนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

6.3 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร จํานวน 2 คณะ

- เห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบริหารคณะ
2 คณะ และมอบหมายใหผูบริหาร
คณะ ทั้ง 2 คณะไดจัดทําแผนการ
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เรื่อง

มติโดยยอ
ปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ/
ขอสังเกตของคณะกรรมการ
ประเมินฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย
ภายใน 60 วัน ตามที่เสนอ

6.4 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

-1. อนุมัติการเปดดําเนินการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ในป
การศึกษา 2556 ของคณะแพทยศาสตร โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแต
ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
2. อนุมัติหลักสูตรใหมและหลักสูตร
ปรับปรุงจํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของ
คณะแพทยศาสตร โดยใหมีผลบังคับ
ใชตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
(2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) ของคณะ
แพทยศาสตร โดยใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
(3) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของ
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มติโดยยอ
คณะนิติศาสตร โดยใหมผี ลบังคับใช
ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
(4) หลักสูตรพัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556)ของคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร โดยใหมีผลบังคับ
ใชตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
(5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถี
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ของวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยใหมีผล
บังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2556
เปนตนไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ
7.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา
7.3 เรื่อง รายงานการอนุมัติระเบียบ/ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับแกไข
7.4 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานตาง ๆ
7.5 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
7.6 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบริหาร

- 10 -

เรื่อง

มติโดยยอ

7.7 เรื่อง รายงานการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะของ
- รับทราบ
คณะวิศวกรรมศาสตร
7.8 เรื่องที่อธิการบดีพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
หลักสูตรเล็กนอย
7.9 การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
7.10 เรื่อง คณบดีคณะตาง ๆ อนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
และขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2555 จํานวน 6 หนวยงาน
7.11 เรื่อง รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และ
คณะศิลปกรรมศาสตร ตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.12 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงิน ประจําป 2555
7.13 เรื่อง รายงานผลการติดตามงบการเงินและรายงานผล
การดําเนินงานประจําป 2553-2554
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
8.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งธรรมศาสตราภิชาน
คณะรัฐศาสตร มธ. (พิจารณาลับ)

- อนุมัติแตงตั้ง ดร.สุรินทร
พิศสุวรรณ ดํารงตําแหนงธรรม
ศาสตราภิชานอนุมัติแตงตั้ง ดร.
สุรินทร พิศสุวรรณ ดํารงตําแหนง
ธรรมศาสตราภิชาน คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามที่เสนอ
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เรื่อง
8.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
8.2.1 เรื่อง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติแบบ
เหมาจาย คณะเภสัชศาสตร

มติโดยยอ
- 1. อนุมัติใหจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ปกติแบบเหมาจายของคณะเภสัชศาสตร ในอัตรา 52,000 บาทตอ
ภาคการศึกษาปกติโดยแบงเปน
(1) คาธรรมเนียมตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 3,150 บาท
(2) คาจัดทะเบียนศึกษารายวิชา
(คาหนวยกิต) เหมาจาย 8,000 บาท
(3) คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา 6,000 บาท
(4) คาธรรมเนียมการใชอปุ กรณ
การศึกษาและหรือหองปฏิบัติการ
34,850 บาท
2. อนุมัติยกเวนคาธรรมเนียมการใช
อุปกรณการศึกษา โดยไมตองนําสง
มหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ 10
เปนระยะเวลา 7 ป
3. อนุมัติการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาของหลักสูตรดังกลาวเปน
โครงการปกติ ใหนําสงมหาวิทยาลัย
เต็มจํานวน และมหาวิทยาลัยจัดสรร
เปนงบประมาณคืนใหแกคณะเภสัช
ศาสตรในภายหลัง
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8.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.3.1 เรื่องรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ
- รับทราบ
แผนดินประจําป พ.ศ. 2555 ประจําไตรมาสที่ 4
8.3.2 เรื่องที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร กันเงิน - รับทราบ
ไวเบิกจายเหลื่อมป ปงบประมาณ 2555
8.3.3 เรื่องโครงการหลักสูตรใหมที่เสนอบรรจุในแผน - รับทราบ
กลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เพิ่มเติม)
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
8.4 เรื่อง การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการคลังและทรัพยสิน - เห็นชอบใหหนวยงานมีการ
พิจารณาทบทวนการปรับอัตรา
คาหนวยกิตและคาธรรมเนียม
พิเศษ ของโครงการบริการสังคม
ประเภทโครงการบริการการศึกษา
(เพื่อรับปริญญา) เปนระยะ ๆ
ทุก ๆ 2 ป ในกรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดใหรายงาน มหาวิทยาลัย
โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

