มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง การแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
- รับทราบ
ศาสตราจารย์พิเศษของคณะนิติศาสตร์ ๒ ราย
๑.๒ เรื่ อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑.๓ เรื่ อง เอกสารและของที่ระลึก
จากหน่วยงานแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
๔.๑ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๔.๑
๔.๒ เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่ง
- ๑. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน
ทางวิชาการ
๑๕ ราย ตามที่เสนอ ดังนี้
๑.๑ อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๑.๒ อาจารย์ ดร.กุลยา จันทะเดช
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
๑.๓ อาจารย์ ดร.ศิรินทร์ รัตน์ กาญจนกุญชร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๑.๔ อาจารย์ กุลนารี เสื อโรจน์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
๑.๕ อาจารย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๑.๖ อาจารย์ ดร.สิ ทธิพล เครื อรัฐติกาล
วิทยาลัยสหวิทยาการ
๑.๗ อาจารย์ ดร.ปกครอง บุญ-หลง
วิทยาลัยสหวิทยาการ
๑.๘ อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริ ญ
คณะศิลปศาสตร์
๑.๙ อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรี พิจารณ์
คณะศิลปศาสตร์
๑.๑๐ อาจารย์ สุ พตั รา วชิระเจริ ญวงศ์
สถาบันภาษา
๑.๑๑ อาจารย์ นายแพทย์ ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล
คณะแพทยศาสตร์
๑.๑๒ อาจารย์ ดร.เจริ ญญาพร เนาวบุตร
คณะแพทยศาสตร์
๑.๑๓ อาจารย์ นายแพทย์ ชินกาจ บุญญสิ ริกลุ
คณะแพทยศาสตร์
๑.๑๔ อาจารย์ นายแพทย์ ภัทรวิน ภัทรนิธิมา
คณะแพทยศาสตร์
๑.๑๕ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ณัฏฐิรา สุ ขสุ เดช
คณะทันตแพทยศาสตร์

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย คือ
๒.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้ อง ศรี สนิท
คณะนิติศาสตร์
๒.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี
สถาบันภาษา
๒.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรี เมือง พลังฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์

๔.๓ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข
ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิขยายระยะเวลา
- อนุมตั ิขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่ งเป็ นไปตามหมวด ๓ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี
หรื อหัวหน้าแผนกอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกไป
อีก ๑ เดือน
๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัย - อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการรักษาการแทน การรักษาการแทน และการมอบอํานาจให้ปฏิบตั ิการ
และการมอบอํานาจให้ปฏิบตั ิการแทน แทน พ.ศ. และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย
พ.ศ.
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการแก้ไข
ต่อไป
๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิจดั เก็บค่าธรรมเนียม - ๑. ไม่อนุมตั ิให้ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
พิเศษภาคฤดูร้อนและปรับเพิ่มอัตรา (ภาคฤดูร้อน) ย้อนหลังสําหรับนักศึกษา รุ่ นปี การศึกษา
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (ภาคปกติ) หลักสูตร ๒๕๕๗ โครงการนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมาย กฎหมายธุรกิจ (หลักสู ตรนาชาติ) คณะนิติศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ) ของ
๒. อนุมตั ิปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ (ภาคปกติ)
คณะนิติศาสตร์
และ (ภาคฤดูร้อน) ย้อนหลังตั้งแต่นกั ศึกษารุ่ นปี

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
การศึกษา ๒๕๕๘ โครงการนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
๒.๑ ภาคปกติ : นักศึกษาไทย/ต่างชาติ ในอัตราภาค
การศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ ภาคฤดูร้อน : นักศึกษาไทย/ต่างชาติ ในอัตราภาค
การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิจดั จ้างบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเพื่อ
บริ หารเงินลงทุนให้กบั
มหาวิทยาลัย

- ๑. อนุมตั ิจดั จ้างบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
จํานวน ๓ บริ ษทั ตามที่เสนอ ดังนี้
๑.๑ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จํากัด
๑.๒ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
๑.๓ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
๒. อนุมตั ิข้ ึนบัญชีสาํ รอง ๑ บริ ษทั คือ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด
๓. มอบหมายฝ่ ายการคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการ

๕.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิการจัดเก็บ
- ๑. อนุมตั ิอตั ราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสู ตร
หลักสูตรแบบเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) ของ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๓ สาขาวิชา คือ
ปกครอง สาขาการระหว่างประเทศ
สาขาการปกครอง สาขาการระหว่างประเทศและ
และการทูต และสาขาการบริ หารรัฐกิจ การทูตและสาขาการบริ หารรัฐกิจ ดังนี้
คณะรัฐศาสตร์ และคืนเงินค่าธรรมเนียม ๑.๑ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ เหมาจ่าย
การศึกษาเฉพาะส่ วนที่จดั เก็บเกินอัตราที่
คนละ ๑๖,๕๐๐ บาท/ภาคการศึกษา
กําหนดให้นกั ศึกษา
๑.๒ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน เหมาจ่าย คนละ ๘,๗๐๐ บาท

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๑.๓ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนครบตาม
ระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว แต่ยงั ไม่สาํ เร็ จ
การศึกษา เหมาจ่าย คนละ ๔,๓๐๐ บาท
๑.๔ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
ครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว แต่ยงั
ไม่สาํ เร็ จการศึกษา เหมาจ่าย คนละ ๑,๕๐๐
บาท
๑.๕ อัตราค่าคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ จัดเก็บในภาค
การศึกษาที่ ๑ จํานวน ๑๑๐ บาท เพียงครั้งเดียว
โดยไม่ตอ้ งแบ่งจ่ายเป็ น ๒ ภาคการศึกษา
๑.๖ ค่าธรรมเนียมอื่นให้เป็ นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปกติ แบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. รับทราบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จดั เก็บ
ไปแล้วเฉพาะส่ วนที่เกินให้แก่นกั ศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง รายงานผลการประเมินผล
- ๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารทั้ง ๓ หน่วยงาน ตามที่เสนอ และมอบหมาย
หน่วยงาน ๓ หน่วยงาน
ให้คณบดีรับผลการประเมินซึ่ งเป็ นข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตไปพิจารณาดําเนินการ
๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาต่อไป

-๖-

เรือ่ ง
๖.๒ เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสู ตร
ของคณะ/สถาบัน ต่าง ๆ

มติโดยย่อ
- ๑. เห็นชอบหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นหลักสูตร
พหุยวิทยาการ จํานวน ๑ หลักสู ตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
๒. เห็นชอบหลักสูตรใหม่ และหลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๗ หลักสู ตร คือ
หลักสู ตรใหม่
(๑) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางคลินิก (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙) และขอปิ ดหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การบําบัดทดแทนไต
(หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เวชศาสตร์ อายุ ร วัฒ น์ (หลั ก สู ต รนานาชาติ /
ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๙ ) วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์
(๓) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พฤฒาวิทยาสังคม (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) วิทยาลัยแพทยศาสตร
นานาชาติจุฬาภรณ์
หลักสู ตรปรับปรุ ง
(๑) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี
(๒) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี

-๗-
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(๓) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน (หลักสู ตรนานาชาติ) คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี
(๔) หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
๓. เห็นชอบการปรับแก้หลักสู ตรตามข้อสังเกตของ สกอ.
จํานวน ๔ หลักสู ตร
(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชามานุษย วิทยา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๗)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๒) หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเซลล์
ต้นกําเนิดและอณูชีววิทยา (หลักสู ตรนานาชาติ/
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗) คณะแพทยศาสตร์
(๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามั ย และอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ ม (หลั ก สู ตร
นานาชาติ/หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(๔) หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิเทียบเคียงภาระงาน - เห็นชอบเทียบเคียงภาระงานขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
ทางวิชาการและเทียบเคียงของคณะเศรษฐศาสตร์
วิชาการและการเทียบเคียง
ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
- รับทราบ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๘

-๘-

เรือ่ ง
๗.๓ เรื่ อง คณะศิลปศาสตร์รายงานการออก
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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- รับทราบ

๗.๔ เรื่ อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงาน
การออกประกาศคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗.๕ เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานผลการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนรายงาน
การอนุมตั ิแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผน
๗.๗ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนรายงาน
การอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร ๒ หน่วยงาน
๗.๘ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแก้ไข
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ า (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๗.๙ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ งแก้ไข
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสู ตร

-๙-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

