มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 10/2558
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ความคืบหน้าของการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1.2 เรื่ อง รองอธิการบดีลาออก
เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่ง และ
แต่งตั้งรองอธิการบดีสืบแทน
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่
28 กันยายน 2558

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน
11 ราย ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์
คณะนิติศาสตร์
(2) อาจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภทั รชัย
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(3) อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรี สุชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์
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(4) อาจารย์ ดร.เกรี ยงไกร วัฒนาสวัสดิ์
วิทยาลัยนวัตกรรม
(5) อาจารย์ ดร.โขมสี มีภกั ดี
วิทยาลัยสหวิทยาการ
(6) อาจารย์ ดร.สุ นิดา อรุ ณพิพฒั น์
วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
(7) อาจารย์ จิรัชญา วันจันทร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
(8) อาจารย์ นายแพทย์ วรภพ สุ ทธิ วาทนฤพุฒิ
คณะแพทยศาสตร์
(9) อาจารย์ นายแพทย์ วศิเทพ ลิ้มวรพิทกั ษ์
คณะแพทยศาสตร์
(10) อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กมลพรรณ ภักดี
คณะทันตแพทยศาสตร์
(11) อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อวิรุทธ์ คล้ายศิริ
คณะทันตแพทยศาสตร์
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย คือ
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสี ยงสุ ข
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ฯ

4.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
- อนุมตั ิชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยูใ่ นบัญชีรายชื่อ สกอ.
ที่ไม่ได้อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผูข้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) จํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ
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4.3 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาคณบดี - อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สื บแทน รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป
4.4 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาคณบดี - อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริ ชาติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จึงวิวฒั นาภรณ์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2558 เป็ นต้นไป
4.5 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาคณบดี - อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
การผังเมือง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
1 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นไป
4.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิเสนอแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษของ
คณะนิติศาสตร์ มธ.

- อนุมตั ิแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วรรณชัย บุญบํารุ ง
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์
ในสาขาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามที่เสนอ
และให้ดาํ เนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการ - อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
คนใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวันตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558 กําหนด
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5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิผลการดําเนินงาน - อนุมตั ิผลการดําเนินงานโครงการบริ การวิชาการ
โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
แก่สงั คมระดับสถาบัน ประจําปี การศึกษา 2557
ระดับสถาบัน ประจําปี การศึกษา 2557 ตามที่เสนอ
5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดกรอบอัตรา
กําลังลูกจ้างชัว่ คราว งบคลัง

- อนุมตั ิกาํ หนดจํานวนกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชัว่ คราว
และวงเงินงบประมาณ งบคลัง จาก จํานวน 118 อัตรา
เป็ น 150 อัตรา โดยการทยอยเพิ่มเป็ นระยะเวลา 4 ปี
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562) ตามที่เสนอ

5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิเทียบเคียงภาระงาน - อนุมตั ิเทียบเคียงภาระงานขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ทางวิชาการและการเทียบเคียง จํานวน 4 หน่วยงาน คือ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี คณะนิติศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม และอนุมตั ิให้
ถอนเรื่ อง 1 หน่วยงาน คือ คณะเศรษฐศาสตร์
ตามที่เสนอ
5.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างระเบียบ มธ.
- อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
ว่าด้วยการจัดการเรี ยนการสอนและ การจัดการเรี ยนการสอน และการจ่ายค่าตอบแทนวิชา
การจ่ายค่าตอบแทนวิชาในหลักสู ตร ในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
วิชาศึกษาทัว่ ไป พ.ศ. ....
5.6 เรื่ อง ความเห็นและแนวปฏิบตั ิ
ในการปฏิบตั ิตามบทเฉพาะกาล
และการคัดเลือกอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย

- 1. เห็นชอบแนวทางการปฏิบตั ิตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเสนอแนะ
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒิดาํ รงตําแหน่ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยโดยมติเป็ นเอกฉันท์ ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

-5-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
3. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ โดยให้นาํ ข้อบังคับ
ที่ร่างเสร็ จแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดี - เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
ศึกษาเสนอเป้ าหมายและแผน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษาตามที่เสนอ
การปฏิบตั ิงาน
และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
6.2 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยี - เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
นานาชาติสิรินธรเสนอเป้ าหมายและ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
แผนการปฏิบตั ิงาน
ตามที่เสนอ และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป
6.3 เรื่ อง รายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร 2 หน่วยงาน
1. ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
2. คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม

- เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หาร 2 หน่วยงาน ตามที่เสนอและมอบหมายให้
ผูบ้ ริ หารรับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

6.4 เรื่ อง รายงานการประเมินตนเอง
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2557

- เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2557 และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผูช้ ่วยอธิ การบดี
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา รับข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาดําเนินการ

6.5 เรื่ อง รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสู ตร ประจําปี
การศึกษา 2557

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2557 ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
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6.6 เรื่ อง ขอความเห็นชอบรายงานผล - เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
การดําเนินงานของคณะกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3
ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3 ตามที่เสนอ
(มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
- รับทราบ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิ
ปริ ญญาให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
ปี การศึกษา 2557
7.3 เรื่ อง คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสาร
มวลชนรายงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
และการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน ประจําปี 2558
ไว้เบิกเหลื่อมปี
7.4 เรื่ อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รายงานการกันเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้ของหน่วยงาน ประจําปี 2558
ไว้เบิกเหลื่อมปี
7.5 เรื่ อง คณะเศรษฐศาสตร์รายงานการกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงาน
ประจําปี 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปี
7.6 เรื่ อง สถาบันทรัพยากรมนุษย์รายงานการ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ
หน่วยงาน ประจําปี 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปี
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7.7 เรื่ อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายงานการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้ของหน่วยงาน ประจําปี 2558
ไว้เบิกเหลื่อมปี

มติโดยย่อ
- รับทราบ

7.8 เรื่ อง สํานักงานจัดการทรัพย์สินรายงาน
แผนงานและการรับโอนอาคารหอพักนักศึกษา
และอุทยานการเรี ยนรู้ ศูนย์พทั ยา
7.9 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธรรายงานการประเมินตนเองเมื่อ
บริ หารงานครบวาระ 3 ปี แรก
7.10 เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูบ้ ริ หาร 3 หน่วยงาน
7.11 เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 4 หน่วยงาน
7.12 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะของคณะแพทยศาสตร์
7.13 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะของคณะนิติศาสตร์
7.14 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ งอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร
7.15 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินคดีกรณี
รองศาสตราจารย์ สุ ปราณี ศรี ฉตั ราภิมุข
7.16 เรื่ อง สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
รายงานการกันเงินและขยายระยะเวลา
งบประมาณ ประจําปี 2557 – 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปี
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มติโดยย่อ

7.17 เรื่ อง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี 2557
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
8.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและ
ความยัง่ ยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร เป็ นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

