มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 1/2558
วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร (สื บแทน)
1.2 เรื่ อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะสหเวชศาสตร์
1.3 เรื่ อง ฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70
(เสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558)
1.4 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2557

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ - 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
6 ราย ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิ งแก้ว
คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
(2) อาจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวฒั น์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(3) อาจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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(4) อาจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สายเชื้อ
คณะแพทยศาสตร์
(5) อาจารย์ อรฤดี ขันติสิทธิ พร
คณะสหเวชศาสตร์
(6) อาจารย์ อังคณา จิรโรจน์
คณะพยาบาลศาสตร์
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 2 ราย ดังนี้
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
คณะเศรษฐศาสตร์
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ เจียศิริพงษ์กลุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. อนุมตั ิแต่งตั้งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูง 1 ราย คือ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
สิ ทธิชยั ขุนทองแก้ว
4. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่งทาง
วิชาการ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 ตามที่เสนอ
5. มอบหมายให้ฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

4.2 เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร - อนุมตั ิแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการของ
เสนอขออนุมตั ิแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่ง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จํานวน 2 ราย
ทางวิชาการ
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2557
เป็ นต้นไป
4.3 เรื่ อง รายงานการสัง่ ลงโทษพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

- รับทราบ
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4.4 เรื่ อง รายงานการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง หลักการเสนอชื่อผูส้ มควรได้รับ
การพิจารณาปริ ญญากิตติมศักดิ์ ของ มธ.

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิขยายเวลาการศึกษาให้
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก 1 ราย ของ
คณะทันตแพทยศาสตร์

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ
เจียศิริพงษ์กุล ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล สื บแทน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2558
- อนุมตั ิในหลักการ และมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิในหลักการดําเนินการแก้ไข
ข้อบังคับ มธ.ว่าด้วยการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2533 โดยให้เพิ่มข้อความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามที่เสนอ
- อนุมตั ิขยายเวลาการศึกษาให้แก่ นางปริ ญดา
ทัศณรงค์ นักศึกษาหลักสู ตรทันตแพทยศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ภาค
2/2557 – ภาค 2/2558 จํานวน 1 ปี การศึกษา
เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรของคณะ - เห็นชอบหลักสู ตรจํานวน 8 หลักสูตร
/สถาบัน ต่าง ๆ
ตามที่เสนอ ดังนี้
1. หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558 จํานวน 2 หลักสู ตร
และหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่ พ.ศ. 2558
จํานวน 2 หลักสูตร
2. หลักสู ตรปรับปรุ งตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของ สกอ. พ.ศ. 2557 จํานวน 4 หลักสู ตร
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6.2 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ - เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
เสนอเป้ าหมายและแผนปฏิบตั ิงาน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ตามที่เสนอ
และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
6.3 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูล - เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
เพื่อการศึกษาและการพัฒนาเสนอเป้ าหมาย ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา
และแผนปฏิบตั ิงาน
และการพัฒนา ตามที่เสนอ และให้รับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
7.1 เรื่ อง การเสนอขอตั้งมูลนิธิฟตุ บอล
ธรรมศาสตร์

- เห็นชอบการจัดตั้งมูลนิธิฟตุ บอลธรรมศาสตร์
ตามที่เสนอ

7.2 เรื่ อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน
- 1. รับทราบแนวปฏิบตั ิการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2557 การศึกษาของ สกอ.
2. ให้ความเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี การศึกษา 2557 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 15.35 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

