มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2555
วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2555
ณ หองประชุมสถาพร กวิตานนท อาคารบริการ ชัน้ สาม
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ มธ. ศูนยรังสิต
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบปที่ 78
1.2 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งศาสตราจารย
1.3 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยยอ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2555

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข และมอบหมายให
มหาวิทยาลัยรับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานการดําเนินงานของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

- รับทราบ
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
5.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด

5.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
และรายงานผลการพิจารณาตําแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร

มติโดยยอ
- อนุมัติแตงตั้ง น.ส.แจมจันทร
นพบุตรกานต ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด สืบแทน
นางศรีจันทร จันทรชีวะ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป
- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 7 ราย ดังนี้
(1) อาจารย ดร.ประชา คุณธรรมดี
คณะเศรษฐศาสตร
(2) อาจารย ดร.วีรวิทย เศรษฐวงศ
คณะศิลปศาสตร
(3) อาจารย ดร.มนตชัย พฤกษวิไลเลิศ
คณะวิศวกรรมศาสตร
(4) อาจารย นพ.อาทิตย บุญยรางกูร
คณะแพทยศาสตร
(5) อาจารย นพ.ยุทธเดช ทวีกุล
คณะแพทยศาสตร
(6) อาจารย พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ
คณะแพทยศาสตร
(7) อาจารย พญ.ปริฉัตร เคอรรี่
คณะแพทยศาสตร
2. เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติขจร
วัจนะสวัสดิ์ ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร
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เรื่อง

มติโดยยอ
ในสาขาวิชากฎหมายอาญาและวิธี
พิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
และใหดําเนินการนําความกราบ
บังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุมัติปดหลักสูตรของ
คณะนิติศาสตร

- อนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2547 คณะนิติศาสตร
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป

6.2 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1

- เห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
มอบหมายใหอธิการบดี
รับไปพิจารณาดําเนินการตอไป

6.3 เรื่อง ขออนุมัติคาใชจายคางเบิกขาม 2 ป
งบประมาณ กรณีคาสมัครสอบของหลักสูตร
จีนศึกษา ประจําปการศึกษา 2553

- อนุมัติเบิกคืนเงินคาสมัครสอบ 40%
ของหลักสูตรจีนศึกษา ประจําป
การศึกษา 2553 โดยเบิกจายจากเงิน
งบ มธ. ประจําปงบประมาณ 2555
แผนงานบริหารฯ งานบริหารทั่วไป
งบเงินอุดหนุน สํานักงานอธิการบดี
รายการคาใชจายในการสอบคัดเลือก
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ในวงเงิน 36,200 บาท ใหแกวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค ตามที่เสนอ
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักทวง
7.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

มติโดยยอ
- 1. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
อุตสาหการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยใหมีผลใช
บังคับยอนหลังกับนักศึกษาตั้งแต
รุนปการศึกษา 2554 เปนตนไป
2. อนุมัติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 รวม 14
หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท
จํานวน 11 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร
3. อนุมัติใหคณะนิติศาสตรกําหนด
แผนการศึกษาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
มหาชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ใหนักศึกษาลงทะเบียนศึกษา
รายวิชา
ภาคการศึกษาละ 14 หนวยกิต ซึ่งเกิน
กวาที่ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนดไวเปน
กรณีพิเศษ และใหแกไขรายละเอียดใน
หลักสูตรในขอ 3.1 ปรัชญาของ
หลักสูตร โดยใหแกไขขอความคือ
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เรื่อง

มติโดยยอ
“.......มีทัศนคตินิยมเลื่อมใสในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและหลักนิติรัฐ........”
4. อนุมัติในหลักการไมตองระบุเกณฑ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ แตใหจัดทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย

7.2 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล

- อนุมัติเปาหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลและ
มอบหมายใหผูอํานวยการสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลนํา
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป

7.3 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารคณะ/สถาบัน
(1) คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
(2) คณบดีคณะรัฐศาสตร
(3) คณบดีคณะศิลปศาสตร
(4) ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

- 1. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารคณะ/สถาบัน
ทั้ง 4 ทาน และมอบหมายใหผูบริหาร
คณะ/สถาบัน ทั้ง 3 ทาน ไดจัดทําแผน
การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ/
ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน
สวนกรณีคณบดีคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชีไดดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ เสนอ
อธิการบดีพิจารณา และนําเสนอ
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เรื่อง

มติโดยยอ
สภามหาวิทยาลัยทราบ
2. มอบหมายใหอธิการบดีรับขอสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.1 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา
8.2 เรื่อง รายงานการแตงตั้งผูรักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
8.3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในดานตาง ๆ
8.4 เรื่อง รายงานการแกไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะศิลปศาสตร โดยไมกระทบโครงสรางและ
องคประกอบของหลักสูตร
8.5 เรื่อง รายงานการแกไขหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 โดยไมกระทบ
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
8.6 เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเดน
ประจําป 2554
8.7 เรื่อง รายงานการเงิน งบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ ประจําป
งบประมาณ 2554
8.8 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงิน ประจําป 2554

- รับทราบ
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เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง ขออนุมัติใชเงินสะสมและเงินรายไดเปน
คากอสรางระบบพนังกั้นน้ําปองกันน้ําทวม

9.2 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการสิ้นภาคการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบทวิภาค
และระบบไตรภาค

- อนุมัติใชเงินสะสมและเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย ในวงเงิน
310,000,000 บาท เพื่อกอสรางระบบ
พนังกั้นน้ําปองกันน้ําทวมที่ มธ.
ศูนยรังสิต โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ
- อนุมัติขยายระยะเวลาการสิ้นภาค
การศึกษา 2554 ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาระบบทวิภาคและระบบ
ไตรภาค ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
---------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

