มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 12/2556
วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องประชุมโดมบริ หาร 1 อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิ ต
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
- รับทราบ
มหาวิทยาลัย ประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์ (สื บแทน)
1.2 เรื่ อง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําปี 2557
1.3 เรื่ อง สรุ ปการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจําปี 2556
1.4 เรื่ อง การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์
ครั้งที่ 70
1.5 เรื่ อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับร่ างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.6 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3 ราย
(1) อาจารย์ ดร.กัลยา อารี ย ์
คณะแพทยศาสตร์
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(2) อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สําเริ ง อินกลํ่า
คณะทันตแพทยศาสตร์
(3) อาจารย์ ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน
2 ราย ดังนี้
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พินยั ณ นคร
คณะนิติศาสตร์
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
วินิทรา นวลละออง คณะแพทยศาสตร์
3. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่ง
ทางวิชาการ มธ. ตามที่เสนอ

4.2 เรื่ อง การพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 1 ราย

- เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการเสนอ และมอบหมาย
ให้รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

4.3 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษ 2 ราย

- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
พลตรี หญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาร์ ค แวน เดอ
พุทเทน ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ วิทยาลัย
โลกคดีศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และ
ให้ดาํ เนินการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไป
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4.4 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์
อุณโณ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สื บแทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จิราภา
วรเสี ยงสุ ข ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2556
เป็ นต้นไป

4.5 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาอธิ การบดี

- 1. เห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. 2553 มีสิทธิ ลงมติครั้งนี้ได้
2. เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดํารงตําแหน่งอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และให้ดาํ เนินการเสนอเรื่ องต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ดาํ เนินการ
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการ
แทนอธิการบดี

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิผลการพิจารณาประเมิน
คัดเลือกนิติกรให้เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ (พ.ต.ก.)

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ เป็ นผูร้ ักษาราชการแทนอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 7 ธันวาคม 2556 จนกว่าจะได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
- เห็นชอบให้นิติกรสังกัดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จํานวน 3 ราย เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ตามที่เสนอ
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- อนุมตั ิให้เพิ่มงบประมาณเพิ่มเติม ปี การศึกษา
2556 ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
จํานวนเงิน 5,500,000 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง การเสนอปิ ดหลักสู ตรที่เข้าลักษณะ - อนุมตั ิปิดหลักสู ตร จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
ตามเกณฑ์การปิ ดหลักสู ตร
1. พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ
ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การบริ การ (ศูนย์พทั ยา) วิทยาลัยนวัตกรรม
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์
6. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง สําหรับนักบริ หาร (ศูนย์พทั ยา)
คณะรัฐศาสตร์
7. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตในเรื่ อง
การให้เหตุผลการเสนอปิ ดหลักสูตรการ
ดําเนินการตามเกณฑ์ของ มคอ. กรณี ของ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอกควรมีการปรับ
เป้ าหมายในการรับนักศึกษาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ
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6.2 เรื่ อง การเทียบเคียงภาระงานขั้นตํ่าของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์

- อนุมตั ิเทียบเคียงภาระงานขั้นตํ่าของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
ของคณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

6.3 เรื่ อง รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิ
งานของผูบ้ ริ หาร 3 หน่วยงาน

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร และข้อเสนอแนะ ทั้ง 3 หน่วยงาน
ตามที่คณะกรรมการประเมินเสนอ และให้ผรู้ ับ
การประเมินรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

6.4 เรื่ อง แผนปรับปรุ งคุณภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555

- เห็นชอบแผนปรับปรุ งคุณภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555 ตามที่เสนอ และมอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณา

6.5 เรื่ อง เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

- เสนอขอถอนวาระดังกล่าว เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยได้มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็ น
ผูพ้ ิจารณาแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
- รับทราบ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง รายงานรับจริ งและรายจ่ายจริ งจาก
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มธ.
ประจําปี งบประมาณ 2556 ณ สิ้ นไตรมาสที่ 4
7.4 เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 3 หน่วยงาน
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7.5 เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิให้นกั ศึกษาระดับ - รับทราบ
ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เทียบวุฒิ
การศึกษาเป็ นกรณี พิเศษ
7.6 เรื่ อง รายงานการขยายเวลาการเบิกจ่าย
เงินประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี 3 หน่วยงาน
7.7 เรื่ อง รายงานการออกระเบียบ/ประกาศ มธ.
เรื่ องอัตราการจ่ายค่าตอบแทน 2 หน่วยงาน
7.8 เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งโครงสร้างการ
แบ่งส่ วนราชการของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
7.9 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2555
(ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2556)
7.10 เรื่ อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม จาก สมศ.
7.11 เรื่ อง รายงานการรับคืนเงินผลประโยชน์จาก
การลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

