มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง พิธีถวายปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
กิตติมศักดิ์ แด่ พระอาจารย์ปพนพัชร์ ภิบาล
พักตร์นิธี
๑.๒ เรื่ อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บริ การตรวจสุ ขภาพ
๑.๓ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

- รับทราบ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตามมติ
สภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
๔.๑ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ - รับรองรายงานการประชุมฉบับ
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิจารณาลับ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๔.๑
๔.๒ เรื่ อง รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยูใ่ นบัญชี สกอ. - อนุมตั ิชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ในบัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ เมธ ตันตระเธี ยร
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

-๒-

เรือ่ ง
๔.๓ เรื่ อง ผลการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

มติโดยย่อ
๑. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(๒) อาจารย์ ดร.จันทนี เจริ ญศรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๓) อาจารย์ ดร.สิ ทธิโชค อํานวยพล
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๔) อาจารย์ ดร.เดโชพล เหมนาไลย
คณะศิลปศาสตร์
(๕) อาจารย์ แพทย์หญิง หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล
คณะแพทยศาสตร์
(๖) อาจารย์ แพทย์หญิง พิชญาภา รุ จิวชิ ชญ์
คณะแพทยศาสตร์
(๗) อาจารย์ นายแพทย์ ปรี ด์ ิ นิมมานนิตย์
คณะแพทยศาสตร์
(๘) อาจารย์ แพทย์หญิง วราลี มิ่งขวัญสุ ข
คณะแพทยศาสตร์
(๙) อาจารย์ เอกชล มุกดา
คณะสหเวชศาสตร์
(๑๐) อาจารย์ ดร.จรี ภรณ์ เอกวัฒน์ชยั
คณะสหเวชศาสตร์
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย ดังนี้
(๑) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณวรรณ กําธรเกียรติ
คณะศิลปศาสตร์
(๒) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประวีณ โล่ห์เลขา
คณะแพทยศาสตร์

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ศรี วไิ ลเจริ ญ
คณะแพทยศาสตร์
(๔) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี รกุล อาภรณ์สุวรรณ
คณะสหเวชศาสตร์
๓. อนุมตั ิเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔.๔ เรื่ อง รายงานการสัง่ ลงโทษ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดคณะวารสารศาสตร์
และสื่ อสารมวลชน

- รับทราบตามที่เสนอ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดอํานาจหน้าที่ - อนุมตั ิการขอกําหนดอํานาจหน้าที่และการแบ่ง
และแบ่งหน่วยงานภายในส่ วนงาน หน่วยงานภายในของ ๒ หน่วยงาน คือ
ของคณะ จํานวน ๓ หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรี ยนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการขอปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่ วนงานภายในสํานักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ
๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับ
- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
โครงสร้างและการบริ หารงานภายในส่ วนงาน
โครงสร้างและการบริ หารงานภายใน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
ส่ วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน
เสนอเป้ าหมายและแผน
ของคณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมตามที่เสนอ
การปฏิบตั ิงาน
และมอบหมายให้คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม
รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๖.๒ เรื่ อง รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ๑. เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการ
ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย จํานวน
ปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓ หน่วยงาน
และเทคโนโลยี และมอบหมายให้คณบดี
รับผลการประเมินซึ่ งเป็ นข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๒. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ และมอบหมายให้
ผูอ้ าํ นวยการรับผลการประเมิน ซึ่ งเป็ น
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป สําหรับข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตข้อ ๓ ในประเด็นการส่ งบุคลากร
ในชุมชนให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
หรื อคณะใดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพสภามหาวิทยาลัย ไม่เห็นชอบด้วย
๖.๓ เรื่ อง ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาความถูกต้องของ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ความถูกต้องของรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒. นางพรพิมล บุญศิริ
กรรมการ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
๓. นายเสริ ม กัลยารัตน์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
๔. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
๕. หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- รับทราบ

๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิ
ปริ ญญาให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๓ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูบ้ ริ หาร จํานวน ๑ หน่วยงาน

- รับทราบ

๗.๔ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
๗.๕ เรื่ อง ฝ่ ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
- รับทราบ
รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์

-๖-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ ง
แก้ไขอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร

- รับทราบ

๗.๗ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานรายรับจริ งและ
รายจ่ายจริ งจากงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ มธ. ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้ นไตรมาสที่ ๔
(ก.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๕๙)

- รับทราบ

๗.๘ เรื่ อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์รายงาน
การกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจําปี ๒๕๕๙ ไว้เบิกเหลื่อมปี
เพิ่มเติม

- รับทราบ

๗.๙ เรื่ อง คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานเมื่อดํารงตําแหน่ง
ครบวาระ ๓ ปี (๑๖ สิ งหาคม ๒๕๕๖
– ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙)

- รับทราบ

๗.๑๐ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการจัดตั้งและการแบ่ง
ส่ วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๑๑ เรื่ อง ฝ่ ายวิจยั รายงานผลการพิจารณา
รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙

- รับทราบ

-๗-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๕ น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี
น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

