มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 11/2556
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก - รับทราบ
สิ้ นพระชนม์
1.2 เรื่ อง พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจําปี 2556
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่
23 กันยายน 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ - 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 6 ราย
(1) อาจารย์ ดร.ธวิกานต์ ตรี ยะประเสริ ฐ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2) อาจารย์ นายแพทย์ ธนา ขอเจริ ญพร
คณะแพทยศาสตร์
(3) อาจารย์ แพทย์หญิง วรรณฤดี โลหิ ตวิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
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(4) อาจารย์ แพทยหญิง ต้องตา นันทโกมล
คณะแพทยศาสตร์
(5) อาจารย์ ทิพย์สุดา สําเนียงเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
(6) อาจารย์ วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน
2 ราย ดังนี้
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์
ตันติบณ
ั ฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพนั ธ์
วิสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 1 ราย
4. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่ง
ทางวิชาการ มธ. ตามที่เสนอ
5. มอบหมายให้ฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
รับข้อสังเกตเรื่ องการให้ขอ้ มูลกับอาจารย์
ให้ครบถ้วนกรณี ของผูท้ ี่จะขอตําแหน่งทาง
วิชาการกรณี พิเศษ และควรมีขอ้ มูลว่าเพราะ
เหตุผลใดจึงขอเป็ นกรณี พิเศษ

4.2 เรื่ อง การพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา - ยกเลิกคําสัง่ แต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
กําหนดตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 2 ราย ทั้งสองราย และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาวิธีการทางบริ หาร
เพื่อแก้ไขเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การยกเลิกคําสัง่ ดังกล่าว

-3-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

4.3 เรื่ อง การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา - เห็นชอบกรณี ไม่รับการอุทธรณ์ครั้งที่ 2
ตําแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสู ง ตามมติที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ มธ. ว่าด้วย
- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ทางกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2556
บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2556
ของคณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ
5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา - 1. อนุมตั ิให้ยกเว้นการใช้ระเบียบ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้ง
เพื่อประชาธิ ปไตย
และดําเนินงานสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตย พ.ศ. 2556 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ในหมวด 2
การจัดองค์กร ข้อ 13 และให้นาํ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
และการสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบัน สํานัก
ศูนย์หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2553
ในหมวด 5 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผูอ้ าํ นวยการหน่วยงานในกลุ่มวิจยั เฉพาะ
ด้านและกลุ่มฝึ กอบรม ข้อ 23 มาอนุโลมใช้
เฉพาะการสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย เฉพาะครั้งนี้
2. อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการสรรหา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตย ดังนี้
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(1) ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) นางศรี จนั ทร์ จันทร์ชีวะ กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
ผูอ้ าํ นวยการหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
(3) ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์
กรรมการ
กรรมการบริ หารสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตย
(4) นางสาวชนิดาภา วาระสิ ทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรรมการ
ผูแ้ ทนประชาคมในหน่วยงานที่จะมีการ
สรรหา
(5) ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
(6) ประธานสภาข้าราชการ กรรมการ

5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิให้ผรู ้ ักษาราชการแทน
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาและต่อเนื่อง
กรณี ผคู้ รองตําแหน่งเดิมยังคงอยู่
แต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้
ได้รับเงินสมนาคุณผูบ้ ริ หาร

- อนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผูบ้ ริ หารใน
หน่วยงาน พ.ศ. 2556 โดยให้ยกเลิกความ
ในข้อ 5วรรคท้าย และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้
แทน “ผูท้ าํ หน้าที่บริ หาร ซึ่ งมีสถานะเป็ น
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งหรื อผูร้ ักษาราชการ
แทน กรณี ผคู ้ รงตําแหน่งเดิมยังคงอยู่
แต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ และเป็ นการ
รักษาราชการแทนต่อเนื่องไม่ใช่การรักษา
ราชการแทนเป็ นครั้งคราว ตามวรรคหนึ่ง
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ให้ได้รับเงินสมนาคุณในอัตราเดียวกันกับที่
กําหนดให้จ่ายแก่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งนั้นด้วย”
และให้ดาํ เนิ นการจัดทําระเบียบตามที่เสนอ
โดยให้ระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
- อนุมตั ิหลักสู ตรและการเปิ ดสอนหลักสู ตร
ของคณะ/สถาบันต่าง ๆ จํานวน
ของคณะ/สถาบันต่าง ๆ รวม 9 หลักสู ตร
9 หลักสูตร
ตามที่เสนอ ดังนี้
1. หลักสู ตรสองปริ ญญาบัญชีบณ
ั ฑิตและ
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2556) (สําหรับนักศึกษาที่ใช้หลักสู ตร
พ.ศ. 2552) คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี
2. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
4. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและ
เทคโนโลยี (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)

-6-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
5. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
6. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
7. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์บรู ณาการ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
8. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การแพทย์บรู ณาการ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
9. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
10. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการไปพิจารณา
รายละเอียดเรื่ องใบปริ ญญาบัตรและชุดครุ ย
ในกรณี ของหลักสู ตรสองปริ ญญาบัญชี
บัณฑิตและบริ หารธุรกิจบัณฑิต
ของคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
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6.2 เรื่ อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ปี งบประมาณ 2557

- ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ 2557 ตามที่เสนอ
และมอบให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

6.3 เรื่ อง ขอความเห็นชอบโครงการหรื อ
กิจกรรมบริ การวิชาการตัวบ่งชี้ที่ 8,9 และ
18.1 สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต

- ให้ความเห็นชอบโครงการหรื อกิจกรรม
บริ การวิชาการตัวบ่งชี้ที่ 8,9 และ 18.1
สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิ ต
ตามที่เสนอ และมอบให้ฝ่ายวางแผน
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง รายงานการประเมินโครงการรับ
นักเรี ยนจิตอาสาประชาธิ ปไตย
7.4 เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร
7.5 เรื่ อง รายงานเรื่ องที่อธิ การบดีพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมหลักสู ตรโดยไม่กระทบ
โครงสร้าง
7.6 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการ
ในตําแหน่งคณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ

7.7 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการ
- รับทราบ
ในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษา
ความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.8 เรื่ อง รายงานการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและการกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงานไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
จํานวน 4 หน่วยงาน
7.9 เรื่ อง การเสนอบทความวิจยั ในการ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7.10 เรื่ อง รายงานแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
คณะนิติศาสตร
7.11 เรื่ อง โครงการหลักสู ตรใหม่ที่เสนอบรรจุ
ในแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11
7.12 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงิน ประจําปี 2555
(ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556)
7.13 เรื่ อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานการออก
ระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณการจัดทํา
วารสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556
7.14 เรื่ อง คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานการขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการกันเงิน
งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

- ไม่มี
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

4.3 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข ดํารงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา สื บแทน รองศาสตราจารย์ ดร.
มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2556 เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดวันธรรมศาสตร์ สามัคคี
5 พฤศจิกายน เป็ นวันสําคัญของ มธ.

- อนุมตั ิให้วนั ที่ 5 พฤศจิกายน
ของทุกปี เป็ นวันสําคัญของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามที่เสนอ

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
- อนุมตั ิประกาศมหาวิทยาลัย
ประเมินผลการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน ธรรมศาสตร์ เรื่ องหลักเกณฑ์
ปี การศึกษา 2555 สมศ. (ตัวบ่งชี้ที่ 13)
และวิธีการประเมินผลการ
บริ หารงาน
ของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน ปี การศึกษา
2555 ตามที่เสนอ
5.3 เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ขออนุมตั ิขยายเวลาการศึกษาให้แก่นกั ศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี เป็ นกรณี พิเศษ

- อนุมตั ิถอนเรื่ อง ตามที่เสนอ

5.4 เรื่ อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมตั ิขยายเวลา
ให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท
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- อนุมตั ิขยายเวลาการศึกษาให้
นายเอกศักดิ์ บุญช่วย เป็ นกรณี พิเศษ

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
อีก 1 จนถึงปี การศึกษา 2556
เนื่องจากอุปกรณ์การทดสอบที่ใช้
เพื่อการทําวิจยั ได้รับความเสี ยหาย
โดยเป็ นเหตุสุดวิสยั อันมิใช่ความผิด
ของนักศึกษา ทําให้นกั ศึกษาไม่
สามารถทดลองงานวิจยั ให้สาํ เร็ จได้
ทันตามเวลาที่กาํ หนด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- 1. อนุมตั ิหลักสู ตรและการเปิ ดสอน

หลักสู ตรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร จํานวน 2
หลักสูตร
ดังนี้
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์การจัดการ
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556)
1.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ การจัดการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
2. อนุมตั ิหลักสู ตรและการเปิ ดสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
(หลักสู ตรภาคภาษาอังกฤษ)
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขว่า
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
คณะจะต้องดําเนินการคัดเลือกและ
บรรจุอาจารย์ประจําหลักสู ตรนี้เพิ่ม
อีกจํานวน 2 คน ให้แล้วเสร็ จก่อน
เพื่อให้หลักสู ตรมีอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรครบ 5 คน ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มหาวิทยาลัยจึงจะเสนอหลักสูตรให้

สกอ.พิจารณารับทราบ/ให้ความ
เห็นชอบต่อไป
3. อนุมตั ิให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปลี่ยนวิธีจดั การเรี ยนการสอนของ
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
(หลักสู ตรภาษาไทย) ในแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) เป็ น จัดการเรี ยนการ
สอนเป็ นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
4. อนุมตั ิหลักสู ตรและการเปิ ดสอน
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556) ของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
5. อนุมตั ิเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของ
หลักสู ตรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธรในแผนกลยุทธ์
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) จาก หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2556) เป็ น หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
6. อนุมตั ิหลักสู ตรและการเปิ ดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยทันต
แพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
ของ
คณะทันตแพทยศาสตร์
7. อนุมตั ิหลักสู ตรและการเปิ ดสอน
หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ของสถาบันภาษา ตั้งแต่ปีการศึกษา
2556 เป็ นต้นไป และให้มีผลบังคับ
ใช้ยอ้ นหลังกับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นปี
การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
8. อนุมตั ิหลักสู ตรและการเปิ ดสอน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 ของคณะ/
สถาบันต่างๆ รวม 6 หลักสู ตร ดังนี้
8.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุ ง
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
พ.ศ. 2556) ของคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี
8.2 หลักสูตรควบรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การระหว่างประเทศ (ภาคภาษา
อังกฤษ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.

2556) ของคณะรัฐศาสตร์
8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต
สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ของ
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
8.4 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ของ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
8.5 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารสําหรับ
ระบบฝังตัว (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ของ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
8.6 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556) ของสถาบัน
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มติโดยย่อ
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
9. อนุมตั ิให้สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร กําหนดคะแนน
ภาษาอังกฤษในการรับเข้าศึกษาของ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท ฉบับ

ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 (หลักสู ตรในข้อ
8.4 – 8.6) แตกต่างจากหลักเกณฑ์
และมาตรฐานการเปิ ดสอนหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยเป็ นกรณี
พิเศษ
10. อนุมตั ิหลักสู ตรและการเปิ ดสอน
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 ของคณะ/
สถาบันต่างๆ รวม 48 หลักสูตร
(รายชื่อหลักสู ตรปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย)
11. อนุมตั ิการปิ ดหลักสูตรวิชาโท
สหวิชา ของฝ่ ายวิชาการ รวม 5
หลักสูตร ดังนี้
11.1 หลักสูตรวิชาโทไทยศึกษา
11.2 หลักสูตรวิชาโทเอเชียตะวัน
ออกศึกษา
6.2 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในด้านต่าง ๆ

- เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ในรอบ

6
เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน –
พฤศจิกายน 2555 ตามที่เสนอ
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เรือ่ ง
6.3 เรื่ อง แผนบริ หารความเสี่ ยง มธ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

มติโดยย่อ
- 1. รับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผน
บริ หารความเสี่ ยงประจําปี
งบประมาณ 2555

2. เห็นชอบแผนบริ หารความเสี่ ยง
ของมหาวิทยาลัยประจําปี
งบประมาณ 2556
3. มอบหมายให้คณะกรรมการ
พัฒนา
และส่ งเสริ มระบบธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณา
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
7.2 เรื่ อง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รายงาน
การจัดทําแผนปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร
7.3 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
7.4 เรื่ อง รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรทุนวิจยั ของคณะพยาบาลศาสตร์
7.5 เรื่ อง รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผอู ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์
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เรือ่ ง
เฉลิมพระเกียรติของคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
7.6 เรื่ อง รายงานเรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิปรับปรุ ง

- รับทราบ

มติโดยย่อ

7.7

7.8
7.9
7.10

7.11

7.12
7.13

แก้ไขหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เรื่ อง รายงานเรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิให้คณะ/
สถาบันต่าง ๆ แก้ไขระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่ อง รายงานเรื่ องที่อธิการบดีพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรเล็กน้อย
เรื่ อง สถานะของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธรที่บางกะดี
เรื่ อง รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุน
การเพิ่มพูนความรู ้ในต่างประเทศของคณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2555
เรื่ อง รายงานการออกประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การเปลี่ยนแปลงอัตราการ
จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2555
เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2553- 2555
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2555
เรื่ อง การปรับปรุ งโรงอาหารกลาง มธ. ศูนย์รังสิ ต
เป็ นศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่ อง การปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย

- รับทราบ
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์

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

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เลิกประชุมเวลา 11.15 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

