มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 3/2557
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์
1.2 เรื่ อง การแต่งตั้งผูช้ ่วยอธิ การบดีเพิ่มเติม
จํานวน 2 ตําแหน่ง
1.3 เรื่ อง กําหนดการงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์
ประจําปี 2557
1.4 เรื่ อง สภากาชาดไทยแจ้งงดการจัดงานกาชาด
ประจําปี 2557
1.5 เรื่ อง การเลื่อนการจัดงานฟุตบอลประเพณี
จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70
1.6 เรื่ อง ผลการพิจารณาผูส้ มควรได้รับเข็มเกียรติยศ
ประจําปี 2557
1.7 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
3 มีนาคม 2557

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ - อนุมตั ิแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้นไป
4.2 เรื่ อง รายงานผลพิจารณาผูส้ มควรดํารง
- อนุมตั ิให้เสนอแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ ปรี ชา สุ วรรณทัต ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
เป็ นต้นไป (31 มีนาคม 2557) และให้ดาํ เนินการ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง แนวทางการดําเนินนโยบายด้าน
วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.2 เรื่ อง การรับนักศึกษาหลักสู ตรนานาชาติ
แบบมีเงื่อนไข

- เห็นชอบแนวทางการดําเนินนโยบายด้านวิเทศ
สัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่
เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รับข้อสังเกตข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการจัดทํารายละเอียด
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 1. อนุมตั ิปรับเกณฑ์คะแนนสอบ IELTS
ในการรับเข้าศึกษาหลักสู ตรนานาชาติ และ
เกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศเพื่อสําเร็ จ
การศึกษาของหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. อนุมตั ิการรับนักศึกษาหลักสู ตรนานาชาติ
แบบมีเงื่อนไข ในกรณี มีคะแนนสอบภาษา
อังกฤษไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
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3. อนุมตั ิการรับผูเ้ ข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดี
ศึกษา (อาเซี ยน-จีน) (หลักสู ตรนานาชาติ)
มอบหมายให้คณะศิลปศาสตร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
บริ หารจัดการในลักษณะโครงการเลี้ยงตนตัวเอง

5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย - อนุมตั ิร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญา
ปริ ญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขา ในสาขาวิชาอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาครุ ย
วิชาครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ มธ. วิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และให้ดาํ เนินการ
นําเสนอเพื่อออกพระราชกฤษฎีกาต่อไป
5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักการโครงการบริ การ
วิชาการ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์

- อนุมตั ิหลักการโครงการบริ การวิชาการ
โรงพยาบาลโรงงานยาสู บ กับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้คณบดีได้ดาํ เนินการจัดทํา
รายละเอียดเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง รายงานผลการประเมินผลการ
- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิปฏิบตั ิงานของอธิการบดี ครั้งที่ 3
งานของอธิการบดี ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
อธิ การบดีรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินไปพิจารณาต่อไป
6.2 เรื่ อง รายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร 4 หน่วยงาน

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารทั้ง 4 หน่วยงาน ตามที่เสนอ

6.3 เรื่ อง ขอความเห็นชอบวารสารทางวิชาการ - อนุมตั ิตามที่เสนอ
เพื่อการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
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6.4 เรื่ อง ขอความเห็นชอบชื่อวารสารที่ไม่ได้
อยูใ่ นฐานข้อมูลที่ สกอ. กําหนด (KMUTT
Journal of Language Education
(rEFLections)
6.5 เรื่ อง ขอความเห็นชอบเป้ าหมายและ
แผนการปฏิบตั ิงานของคณบดีวทิ ยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

- เห็นชอบชื่อวารสารที่ไม่ได้อยูใ่ นฐานข้อมูลที่
สกอ. กําหนด “KMUTT Journal of Language
Education (rEFLections)” เป็ นวารสารที่มี
หลักฐานเข้าข่ายวารสารทางวิชาการ ตามที่เสนอ
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ
จุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

6.6 เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรของ
คณะ/สถาบันต่าง ๆ

- 1. เห็นชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ณ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง
2. เห็นชอบหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรทวิภาษา/หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
คณะทันตแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 4
ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
7.4 เรื่ อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2557
7.5 เรื่ อง รายงานเรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิในเรื่ อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้
7.6 เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
7.7 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาโครงการหลักสู ตรใหม่
ที่เสนอขอบรรจุในแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
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7.8 เรื่ อง รายงานการออกประกาศเรื่ อง
- รับทราบ
กําหนดอัตราการจ่ายเงินของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7.9 เรื่ อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2557 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณเงินสิ นไหมชดเชยอุทกภัยนํ้าท่วม
ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7.10 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
7.11 เรื่ อง รายงานการเสนอบัญชีรายชื่อสภาข้าราชการ
ร่ วมเป็ นกรรมการสรรหาผูบ้ ริ หารฯ
7.12 เรื่ อง รายงานการออกประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริ การคณะสหเวชศาสตร์
7.13 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2556
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557
7.14 เรื่ อง รายงานการบรรจุอาจารย์ประจําหลักสู ตร
ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จํานวน 4 หลักสูตร
7.15 เรื่ อง รายงานผลการหารื อร่ วมกับสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เลิกประชุมเวลา 12.05 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

