มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2555
วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2555
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร
(สืบแทน)
1.2 เรื่อง กําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2554
1.3 เรื่อง นางออง ซาน ซูคยี จะเดินทางมา
ประเทศไทย
1.4 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยยอ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2555

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยมีการแกไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา
2554

- อนุมัติถวายปริญญาวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร) แด H.I.H
Prince Akishinonomiya Fumihito และ
มอบปริญญากิตติมศักดิ์ดังตอไปนี้
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เรื่อง

มติโดยยอ
1. ศาสตราจารยพิเศษ ไพโรจน วายุภาพ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. นายสุพจน สิงหเสนห
บัญชีดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
3. ศาสตราจารย รังสรรค ธนะพรพันธุ
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4. นายบุญชู ตรีทอง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาการบริหารสังคม)
5. นางเพ็ญประภา เกษมสุวรรณ
สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
6. พระไพศาล วิสาโล
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)
7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย
สมศักดิ์ โลหเลขา แพทยศาตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
8. ศาสตราจารย ประยงค ระดมยศ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาเทคนิคการแพทย)
9. ศาสตราจารย ดร.ทิมโมธี เอ เดอรูเอน
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
10. นายกําพล ศรธนะรัตน
วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาการบริหารเทคโนโลยี)
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เรื่อง

มติโดยยอ
11. นายอุดร ตันติสุนทร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาสหวิทยาการ)

4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร

- อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย
ทันตแพทย ดร.สิทธิชยั ขุนทองแกว
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร สืบแทน อาจารย
ทันตแพทย ยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555
เปนตนไป

4.3 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขฯ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดสถาบันไทยคดีศึกษา

- เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขฯ

4.4 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย คือ อาจารย ดร.ปยะ
เตชะธีราวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร
2. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย
จํานวน 4 ราย คือ
(1) ผูชวยศาสตราจารย กัลยกร
วรกุลลัฎฐานีย คณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยา
แจมจันทร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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เรื่อง

มติโดยยอ
(3) ผูชวยศาสตราจารย อวิรุทธ
ศรีสุธาพรรณ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการผังเมือง
(4) ผูชวยศาสตราจารย สายฝน
สุเอียนทรเมธี วิทยาลัยสหวิทยาการ
3. เห็นชอบผูไมผานเกณฑการ
พิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย และตําแหนงรอง
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องคางจากการประชุมครั้งที่แลว
5.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานเพื่อบริหาร
- ใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
มธ. ใหเกิดอัตลักษณ เอกลักษณ
เพื่อบริหาร มธ. ใหและประเด็นชี้นํา
สังคมเกิดอัตลักษณภายในและภายนอก มธ.
เอกลักษณ และประเด็นชี้นําสังคม
ภายในและภายนอก มธ. จํานวน
6 แผน ตามที่เสนอ และมอบหมาย
ใหอธิการบดีรับขอสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาตอไป
5.2 เรื่อง ขออนุมัติแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการดําเนินการทางวินัย
การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. 2551

- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ และการรองทุกข
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยมีการแกไข
ตามขอสังเกตของที่ประชุม
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เรื่อง

มติโดยยอ

5.3 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2555

- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2555 โดยใหนําขอสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแกไข
และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามตอไป

5.4 เรื่อง ขออนุมัติปดหลักสูตรของคณะตาง ๆ

- อนุมัติปดหลักสูตรของคณะตาง ๆ
ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
คณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ 2/2554 เปนตนไป
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ฉบับ พ.ศ. 2549) สาขาวิชาการ
บริหารโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ตั้งแตป
การศึกษา 2555 เปนตนไป
3. ปดหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษ
วิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคม
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เรื่อง

มติโดยยอ
วิทยาและมานุษวิทยา ตั้งแตภาค 1 ป
การศึกษา 2555 เปนตนไป
4. ปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร
และคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี ตั้งแตปการศึกษา 2555
เปนตนไป

7.6 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย/คณะ
(1) อธิการบดี

(2) คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร

- เห็นชอบรายงานการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานอธิการบดี และ
มอบหมายใหอธิการบดีรับขอมูลที่ได
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งนี้
ไปพิจารณาดําเนินการแลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบตอไป
- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร และมอบหมายให
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
ไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน
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เรื่อง

มติโดยยอ

(3) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร และมอบหมายใหคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตรไดจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะกรรมการประเมินฯ ในขอ
(1) – (4) เสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน
60 วัน และอธิการบดีไดรับขอเสนอแนะ
/ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ
ในขอ (5) ไปพิจารณา และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบ

(4) คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการผังเมือง

- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง และ
มอบหมายใหคณบดีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการผังเมืองไดจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะกรรมการประเมินฯ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน

(5) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร และมอบหมายใหคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตรไดจัดทําแผน
การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ/
ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง รายงานการคัดเลือกผูสมควรไดรับ
การยกยองเปนครูดีเดนของ มธ. ประจําป
2554

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักทวง
7.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

มติโดยยอ
- 1. ใหถอนเรื่อง และใหดําเนินการ
เสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย
โดยหนังสือเวียน
2. เห็นชอบในหลักการในกรณีที่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ
จะไมมีสิทธิไดรับรางวัลหรือการ
ประกาศเกียรติคุณในสวนที่
คณะกรรมการชุดนั้นเปนผูพิจารณา
- 1. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สองสถาบัน) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) จํานวน 5 สาขาวิชา และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) จํานวน 5 สาขาวิชา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร
2. อนุมัติเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2555) คณะวิศวกรรมศาสตร ในแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) จาก
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตร
นานาชาติ
3. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
คณะวิศวกรรมศาสตร
4. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 รวม 6 หลักสูตร
ประกอบดวยหลักสูตรระดับปริญญาเอก
3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร

7.2 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและ
การบริหารงานคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2555

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการจัดตั้งและบริหารงาน
คณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ

7.3 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหง มธ.

- อนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
ใหคําปรึกษาแหง มธ. ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
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เรื่อง
8.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา

มติโดยยอ
- รับทราบ

8.3 เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และ
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
8.4 เรื่อง รายงานการแตงตั้งประธานกรรมการ
อํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
(สืบแทน)
8.5 เรื่อง รายงานการปรับปรุงเปาหมายและ
แผนการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันภาษา
8.6 เรื่อง รายงานการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
8.7 เรื่อง รายงานการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
8.8 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
8.9 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรเล็กนอย
โดยไมกระทบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
8.10 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2554
8.11 เรื่อง รายรับจริงและรายจายจริงจากงบประมาณ
รายจายจากเงินรายได มธ. ประจําปงบประมาณ 2555
ไตรมาส 2

- 11 -

เรื่อง

มติโดยยอ

8.12 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร

- รับทราบ

- อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.
ณรงค สาริสุต เปนผูรักษาการใน
ตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
เปนตนไป

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2555
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสถาพร กวิตานนท
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
มธ. ศูนยรังสิต
---------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

