มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง การขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑.๒ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
๑.๓ เรื่ อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งราชบัณฑิต
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
๒.๑ เรื่ อง รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยูใ่ นบัญชี
รายชื่อของ สกอ. เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ

มติโดยย่อ
- รับทราบ

- อนุมตั ิรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยูใ่ น
บัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
จํานวน ๔ ราย ตามที่เสนอ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุ ทศั น์
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม
ภาควิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

- ๑. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย
ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวฒั น์ คณะนิติศาสตร์
(๒) อาจารย์ ดร.สุ กลุ พัฒน์ คุม้ ไพศาล
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
(๓) อาจารย์ แพทย์หญิง วิไลรัตน์ ประเสริ ฐ
คณะแพทยศาสตร์
(๔) อาจารย์ แพทย์หญิง ศานิต วิชานศวกุล
คณะแพทยศาสตร์
๒. อนุมตั ิให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย
ดังนี้
(๑) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข
คณะรัฐศาสตร์
(๒) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิมลวรรณ
ตั้งปกาศิต คณะแพทยศาสตร์
๓. อนุมติให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย คือ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ ศิริปการ
คณะแพทยศาสตร์
๒.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ - อนุมตั ิแต่งตั้ง ดร.ธันวดี จินดา ดํารงตําแหน่ง
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
๒.๔ เรื่ อง การทบทวนผลการพิจารณา
- อนุมตั ิให้เสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท
ตําแหน่งศาสตราจารย์
รุ จิวชิ ชญ์ ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ตามที่เสนอ
๒.๒ เรื่ อง ผลการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

-๓-

เรือ่ ง
๒.๕ เรื่ อง การเสนอขอทบทวนผลการ
พิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๓.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับโครงสร้างและอัตรา
กําลังของสํานักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีช้ นั สูง และขออนุมตั ิร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการบริ หาร
งานการเงินการงบประมาณ และการพัสดุ
ของสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริ หารงานการเงิน
การงบประมาณ และการพัสดุ ของสํานักงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ นั สูง
พ.ศ. ๒๕๕๙

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิไม่รับคําขอทบทวนการพิจารณาตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ของผูเ้ สนอขอเนื่องจากคําชี้แจง
ของผูเ้ สนอขอยังไม่ปรากฏข้อมูลและหลักฐาน
เพิ่มเติมว่า เป็ นตําราตามรู ปแบบและการเผยแพร่
ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด ตามที่เสนอ
- ๑. อนุมตั ิระเบียบทั้ง ๒ ฉบับโดยให้ใช้ไป
พลางก่อน ดังนี้
๑.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วย
โครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ นั สูง พ.ศ.
๒๕๕๙
๑.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การบริ หารการเงิน การงบประมาณ และ
การพัสดุของสํานักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีช้ นั สู ง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. มอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ นั สูง รับข้อเสนอ
แนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุ งก่อน
นําเสนออธิ การบดีลงนามประกาศใช้ และเมื่อ
ดําเนินการไประยะหนึ่งแล้วให้นาํ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
- รับทราบ

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๓.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิค่าธรรมเนียมการทดสอบ ๑. รับทราบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
สมรรถนะด้านการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทดสอบสมรรถนะด้านการสื่ อสารด้วย
และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมี
ภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียน
วิจารณญาณ
อย่างมีวจิ ารณญาณ ซึ่ งจะเรี ยกเก็บจากนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ที่เข้าใหม่ทุกคน ตั้งแต่
ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป ในอัตรา
คนละ ๓๐๐ บาท
๒. อนุมตั ิการนํารายรับทั้งหมดไปจัดสรร
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ ายวางแผน
เป็ นผูก้ าํ หนดเกณฑ์การปั นส่ วนตามภาระงาน
และส่ งคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา
เมื่อดําเนินการเสร็ จแล้วให้นาํ รายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ
๓.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิจดั จ้างบริ ษทั หลักทรัพย์
๑. อนุมตั ิให้ต่อสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด เพื่อบริ หาร
กองทุน ทิสโก้ จํากัด ไปพลางก่อน และให้
เงินลงทุนให้กบั มหาวิทยาลัย
ดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๙ ถ้าดําเนินการไม่แล้วเสร็ จให้
รายงานสภามหาวิทยาลัย
๒. อนุมตั ิให้จา้ งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทิสโก้ จํากัด บริ หารเงินลงทุนให้กบั มหาวิทยาลัย
ต่อไปอีกหนึ่งรอบสัญญา เป็ นเวลา ๓ ปี โดยต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนของมหาวิทยาลัย
๓. กรณี ที่ได้มีการบริ หารตามสัญญาใหม่ไปแล้ว
และใกล้จะครบกําหนด ให้ฝ่ายการคลัง
ดําเนินการนําเรื่ องการจะต่อสัญญากับบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนสัญญาครบกําหนด
๖ เดือน

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบ
หรือทักท้ วง
๔.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอและ
มอบหมายให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์รับ
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
๔.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิเป้ าหมายและแผนการ
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
ปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
และศึกษาศาสตร์
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณบดีคณะ
คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์ รับ
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
๔.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิเป้ าหมายและแผนการ
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
ปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชีย
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาตามที่เสนอ
ตะวันออกศึกษา
และมอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษารับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๔.๔ เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร - เห็นชอบเปิ ดหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม (หลักสูตรใหม่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๕.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕.๒ เรื่ อง รายงานผลสํารวจความพึงพอใจ
ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่มีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี ๒๕๕๘

- รับทราบ
- รับทราบ

-๖-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๕.๓ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิให้คณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ เรื่ อง จดหมายเปิ ดผนึกจากเครื อข่าย
นักวิชาการเพื่อสิ ทธิ พลเมือง
๖.๒ เรื่ อง แสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย์
ดร.มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.กิตติ ประเสริ ฐสุ ข

- รับทราบ

- รับทราบ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
----------------------------------------------

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
นายภูมินาถ สวัสดี ผูจ้ ดั ทําข้อมูลรายงานการประชุม

