มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 12/2557
วันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
- รับทราบ
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.2 เรื่ อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บริ การตรวจสุ ขภาพ
1.3 เรื่ อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ดอาคารศูนย์การเรี ยนรู้
กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
1.4 เรื่ อง เอกสารและของที่ระลึกแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2557

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขบางประการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ - 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
10 ราย ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(2) อาจารย์ ดร.นิติ รัตนปรี ชาเวช
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
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(3) อาจารย์ ดร.พรเทพ เบญญาอภิกลุ
คณะเศรษฐศาสตร์
(4) อาจารย์ ดร.รมิดา ศรี เหรา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(5) อาจารย์ ดร.นันทพร คงคะจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(6) อาจารย์ ดร.บุญช่วย สุ นทรวรจิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(7) อาจารย์ ชุมเขต แสวงเจริ ญ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
(8) อาจารย์ นายแพทย์ กิตติชยั อัครพิพฒั น์กลุ
คณะแพทยศาสตร์
(9) อาจารย์ นายแพทย์ ณัฐพล วงษ์คาํ ช้าง
คณะแพทยศาสตร์
(10) อาจารย์ แพทย์หญิง สุ ดาทิพย์ โฆสิ ตะมงคล
คณะแพทยศาสตร์
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 1 ราย คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุน่ แพทย์
คณะสหเวชศาสตร์
3. อนุมตั ิเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประกิตพันธุ์
ทมทิตชงค์
4. ผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.
มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์
5. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่งทาง
วิชาการ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ตามที่เสนอ
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4.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์พิเศษแห่ง มธ.
คณะศิลปกรรมศาสตร์

- ให้ถอนเรื่ องดังกล่าว

4.3 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา
วีสกุล ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั
และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ. ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งรองอธิ การบดี
จํานวน 10 ตําแหน่ง

- อนุมตั ิแต่งตั้งรองอธิ การบดี จํานวน 10 ตําแหน่ง
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2557
เป็ นต้นไป ตามที่เสนอ

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการสถานีขนส่ ง
- มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
ผูโ้ ดยสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต และฝ่ ายการคลัง รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง อธิการบดีเสนอเป้ าหมายและ
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
แผนปฏิบตั ิงาน
อธิ การบดี ตามที่เสนอ และให้รับข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
6.2 เรื่ อง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
เทคโนโลยีเสนอเป้ าหมายและแผนปฏิบตั ิงาน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามที่เสนอ และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
6.3 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ - ให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
เสนอเป้ าหมายและแผนปฏิบตั ิงาน
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- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

6.5 เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรของคณะ/ - เห็นชอบหลักสู ตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ
สถาบันต่าง ๆ จํานวน 4 หลักสูตร
จํานวน 4 หลักสู ตร ตามที่เสนอ
6.6 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 7 ครั้งที่ 2

- เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 7 ครั้งที่ 2
ทั้ง 3 เรื่ อง ตามข้อเสนอ และมอบหมายให้
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการ ต่อไป

6.7 เรื่ อง รายงานผลการประเมินผลการ
- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร จํานวน 3 หน่วยงาน ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร และข้อเสนอแนะ
ทั้ง 3 หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ เสนอ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
และผูร้ ับการประเมินรับไปพิจารณาในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รายงาน
การออกระเบียบ มธ. ว่าด้วยอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่ผใู ้ ห้บริ การศูนย์วจิ ยั ทางการพยาบาล
และพฤติกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
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7.3 เรื่ อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
- รับทราบ
การออกระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2557 จํานวน 2 ฉบับ
7.4 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันภาษา รายงานการออก
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
รางวัลและค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2557 จํานวน 2 ฉบับ
7.5 เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย
รายงานการอนุมตั ิให้ยมื ตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปช่วยราชการในคณะทํางานรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
7.6 เรื่ อง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์รายงานการได้รับอนุมตั ิ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557
7.7 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
7.8 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร
7.9 เรื่ อง ฝ่ ายการคลัง รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ
และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มธ.
ประจําปี งบประมาณ 2557 และการก่อหนี้ผกู พัน
ข้ามปี งบประมาณ 2557 – 2559
7.10 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผน รายงานรายรับจริ งและรายจ่ายจริ ง
จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ สิ้ นไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
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7.11 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผน รายงานผลสํารวจภาวะ
การมีงานทําของบัณฑิตปริ ญญาตรี
รุ่ นปี การศึกษา 2556

- รับทราบ

7.12 เรื่ อง อดีตผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
รายงานผลการปฏิบตั ิงานเมื่อบริ หารงานครบวาระ 3 ปี
7.13 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา รายงานผล
การปฏิบตั ิงานเมื่อบริ หารงานครบวาระ 3 ปี
7.14 เรื่ อง สํานักงานตรวจสอบภายใน รายงานการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบ ณ 30 กันยายน 2557
7.15 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษของ 2 คณะ คือ
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
7.16 เรื่ อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556
7.17 เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิให้ยมื ตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ไปช่วยราชการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ (ผศ.พญ.ศุภรา เชาว์ปรี ชา คณะแพทยศาสตร์)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

