
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
------------------------ 

มติยอ่รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั  
คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

วนัจนัทร์ท่ี  ๒๖  ธนัวาคม  ๒๕๕๙ 
ณ หอ้งประชุมสญัญา  ธรรมศกัด์ิ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจนัทร์ 

------------------------ 

 

     เรือ่ง      มติโดยยอ่ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
๑.๑ เร่ือง  พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  - รับทราบ 

กิตติมศกัด์ิ แด่ พระอาจารยป์พนพชัร์ ภิบาล 
พกัตร์นิธี 

 ๑.๒ เร่ือง  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ - รับทราบ 
บริการตรวจสุขภาพ 

     ๑.๓ เร่ือง  เอกสารแจกในท่ีประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภา  - รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
         มหาวทิยาลยั คร้ังที ่๑๑/๒๕๕๙     โดยไม่มีการแกไ้ข 

       เมื่อวนัที ่๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ือง  รายงานการดาํเนินการติดตามมต ิ  - ไม่มี 
      สภามหาวทิยาลยั  
 

ระเบียบวาระที ่ ๔  เร่ือง  เสนอทีป่ระชุมเพือ่พจิารณาลบั 
   ๔.๑ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙ - รับรองรายงานการประชุมฉบบั 

เม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙     พิจารณาลบั โดยไม่มีการแกไ้ข 
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  
 

 ๔.๒ เร่ือง  รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นบญัชี สกอ. - อนุมติัช่ือผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่ไดอ้ยู ่
เพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ    ในบญัชีรายช่ือของ สกอ. เพ่ือทาํหนา้ท่ี 

  ประเมินผลงานทางวชิาการของพนกังาน 
  มหาวทิยาลยั จาํนวน ๑ ราย คือ  
  รองศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ  ตนัตระเธียร  
  ภาควชิาเทคโนโลยทีางอาหาร    
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตามท่ีเสนอ 
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     เรือ่ง      มติโดยยอ่ 

 

 ๔.๓ เร่ือง  ผลการพิจารณา   ๑. อนุมติัแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน ๑๐ ราย ดงัน้ี 
ตาํแหน่งทางวชิาการ         (๑) อาจารย ์ดร.พฒัน์ธนะ  บุญชู 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
             (๒) อาจารย ์ดร.จนัทนี  เจริญศรี 

คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
             (๓) อาจารย ์ดร.สิทธิโชค  อาํนวยพล 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             (๔) อาจารย ์ดร.เดโชพล  เหมนาไลย 

คณะศิลปศาสตร์ 
             (๕) อาจารย ์แพทยห์ญิง หทยัวรรณ  รัตนบรรเจิดกลุ  

คณะแพทยศาสตร์ 
             (๖) อาจารย ์แพทยห์ญิง พิชญาภา  รุจิวชิชญ ์

คณะแพทยศาสตร์ 
             (๗) อาจารย ์นายแพทย ์ปรีด์ิ  นิมมานนิตย ์

คณะแพทยศาสตร์ 
             (๘) อาจารย ์แพทยห์ญิง วราลี  ม่ิงขวญัสุข 

คณะแพทยศาสตร์ 
             (๙) อาจารย ์เอกชล  มุกดา 

คณะสหเวชศาสตร์ 
           (๑๐) อาจารย ์ดร.จรีภรณ์  เอกวฒัน์ชยั 

คณะสหเวชศาสตร์ 
       ๒. อนุมติัแต่งตั้งรองศาสตราจารย ์จาํนวน ๔ ราย ดงัน้ี 
            (๑) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดรุณวรรณ  กาํธรเกียรติ 

คณะศิลปศาสตร์ 
            (๒) ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประวณี โล่ห์เลขา 

คณะแพทยศาสตร์ 
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            (๓) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นงลกัษณ์  ศรีวไิลเจริญ 
คณะแพทยศาสตร์ 

            (๔) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรกลุ  อาภรณ์สุวรรณ 
คณะสหเวชศาสตร์ 

       ๓. อนุมติัเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย ์จาํนวน ๑ ราย  
     คือ รองศาสตราจารย ์ดร.พงศช์นนั  เหลืองไพบูลย ์
     คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

 ๔.๔ เร่ือง  รายงานการสัง่ลงโทษ  - รับทราบตามท่ีเสนอ และมอบหมายใหม้หาวทิยาลยั 
พนกังานมหาวทิยาลยั     รับขอ้สงัเกตของท่ีประชุมไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
สายสนบัสนุนวชิาการ 
สงักดัคณะวารสารศาสตร์ 
และส่ือสารมวลชน 

 

ระเบียบวาระที ่ ๕  เร่ือง  เสนอทีป่ระชุมเพือ่พจิารณา 
 ๕.๑ เร่ือง  ขออนุมติักาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี - อนุมติัการขอกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและการแบ่ง 

และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน   หน่วยงานภายในของ ๒ หน่วยงาน คือ 
ของคณะ จาํนวน ๓ หน่วยงาน    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และโรงเรียนสาธิต 

  แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และการขอปรับ   
  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสาํนกังานเลขานุการ 
  คณะทนัตแพทยศาสตร์ ตามท่ีเสนอ  

 

 ๕.๒ เร่ือง  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบั  - อนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ย   โครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน  
โครงสร้างและการบริหารงานภายใน   (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 
ส่วนงาน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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     เรือ่ง      มติโดยยอ่ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๖  เร่ือง  เสนอทีป่ระชุมเพือ่เห็นชอบหรือทกัท้วง 
๖.๑ เร่ือง  คณบดีวทิยาลยันวตักรรม  - เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบติังาน 

เสนอเป้าหมายและแผน     ของคณบดีวทิยาลยันวตักรรมตามท่ีเสนอ 
การปฏิบติังาน       และมอบหมายใหค้ณบดีวทิยาลยันวตักรรม 

  รับขอ้เสนอแนะ/ขอ้สงัเกตของท่ีประชุม 
  ไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

 

 ๖.๒ เร่ือง  รายงานการประเมินผลการปฏิบติังาน   ๑. เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการ 
ของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั จาํนวน         ปฏิบติังานของคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
๓ หน่วยงาน            และเทคโนโลย ีและมอบหมายใหค้ณบดี 

       รับผลการประเมินซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะ/ 
       ขอ้สงัเกตไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป  
  ๒. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบติังาน 
       ของผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์                  
        เฉลิมพระเกียรติ และมอบหมายให ้
        ผูอ้าํนวยการรับผลการประเมิน ซ่ึงเป็น 
        ขอ้เสนอแนะ/ขอ้สงัเกต ไปพิจารณา 
        ดาํเนินการต่อไป สาํหรับขอ้เสนอแนะ/ 
        ขอ้สงัเกตขอ้ ๓ ในประเดน็การส่งบุคลากร 
        ในชุมชนใหเ้ขา้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 
        หรือคณะใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ 
        สุขภาพสภามหาวทิยาลยั ไม่เห็นชอบดว้ย 

 

๖.๓ เร่ือง ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ  - เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณา 
ตรวจพิจารณาความถูกตอ้งของ    ความถูกตอ้งของรายงานการประชุมสภา 
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั    มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
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       ๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลยั  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางพรพิมล  บุญศิริ  กรรมการ 
            ประธานสภาพนกังานมหาวทิยาลยั 
       ๓. นายเสริม  กลัยารัตน์  กรรมการ 
            กรรมการสภามหาวทิยาลยั  จากพนกังานมหาวทิยาลยั 
            สายสนบัสนุนวชิาการ 
       ๔. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั เลขานุการ 
       ๕. หวัหนา้งานสภามหาวิทยาลยั ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๗  เร่ือง  เสนอทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 
   ๗.๑ เร่ือง  รายงานการดาํเนินงาน   - รับทราบ 

ประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์   

 

   ๗.๒ เร่ือง  รายงานผลการขออนุมติั   - รับทราบ 
ปริญญาใหแ้ก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

  ๗.๓ เร่ือง  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยั  - รับทราบ 
รายงานการอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาผูบ้ริหาร จาํนวน ๑ หน่วยงาน 

 

  ๗.๔ เร่ือง  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยั  - รับทราบ 
 รายงานการอนุมติัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
 สภามหาวทิยาลยัดา้นกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั 

 

   ๗.๕ เร่ือง  ฝ่ายพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ - รับทราบ 
รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
ตาํแหน่งศาสตราจารยพิ์เศษ คณะแพทยศาสตร์ 
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     เรือ่ง      มติโดยยอ่ 

 

   ๗.๖ เร่ือง  ฝ่ายวชิาการรายงานการปรับปรุง  - รับทราบ 
  แกไ้ขอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
 

   ๗.๗ เร่ือง  ฝ่ายวางแผนรายงานรายรับจริงและ  - รับทราบ 
รายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจาก 

  เงินรายได ้มธ. ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔  
(ก.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๕๙) 

 

  ๗.๘ เร่ือง  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์รายงาน  - รับทราบ 
การกนัเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได ้

 หน่วยงาน ประจาํปี ๒๕๕๙ ไวเ้บิกเหล่ือมปี 
เพ่ิมเติม 
 

  ๗.๙ เร่ือง  คณบดีวทิยาลยันวตักรรมรายงาน  - รับทราบ 
ผลการปฏิบติังานเม่ือดาํรงตาํแหน่ง 
ครบวาระ ๓ ปี (๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
– ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

 

๗.๑๐ เร่ือง  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยั   - รับทราบ 
รายงานการอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์วา่ดว้ยการจดัตั้งและการแบ่ง 
ส่วนงานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ๗.๑๑ เร่ือง  ฝ่ายวจิยัรายงานผลการพิจารณา   - รับทราบ 
รางวลัผลงานวจิยัดีเด่น ประจาํปี ๒๕๕๙ 
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ระเบียบวาระที ่ ๘  เร่ืองอืน่ ๆ  

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่ ๙  เร่ือง  กาํหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยั - รับทราบ 
     คร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๐     
     เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ 
     ตกึโดม ช้ันสอง มธ. ท่าพระจนัทร์ 
 

---------------------------------------------- 
 เร่ิมประชมุเวลา ๐๙.๐๕ น. 

  เลิกประชมุเวลา ๑๐.๓๕ น.     
---------------------------------------------- 

 นายภูมินาถ  สวสัดี 
 น.ส.วรรณพรรณ  นาคสงัข ์  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


