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

มติยอ่รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั  
คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

วนัจนัทร์ท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ณ หอ้งประชุมปรีดี พนมยงค ์อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม มธ.ศูนยรั์งสิต 

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

 

     เรือ่ง      มติโดยยอ่ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
๑.๑ เร่ือง  แจง้การวนิิจฉยัเพ่ือการปฏิบติัตาม  - รับทราบ 

คาํสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
  ท่ี ๓๙/๒๕๕๙ เร่ือง การจดัระเบียบและ 

แกไ้ขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษา 
    ๑.๒ เร่ือง  ปฏิทินการประชุมสภามหาวทิยาลยั  - รับทราบ 

ประจาํปี ๒๕๖๐ 
     ๑.๓ เร่ือง  เอกสารแจกในท่ีประชุม    - รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที ่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภา  - รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
         มหาวทิยาลยั คร้ังที ่๑๐/๒๕๕๙    

       เมื่อวนัที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๓  เร่ือง  รายงานการดาํเนินการติดตามมต ิ  - ไม่มี 
      สภามหาวทิยาลยั  
 

 

ระเบียบวาระที ่ ๔  เร่ือง  เสนอทีป่ระชุมเพือ่พจิารณาลบั 
   ๔.๑ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๙ - รับรองรายงานการประชุมฉบบั 

เม่ือวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙      พิจารณาลบั โดยมีการแกไ้ข 
  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  
 

๔.๒ เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการ  - อนุมติัแต่งตั้งผูด้าํรงตาํแหน่ง 
ของสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร    ทางวชิาการของสถาบนัเทคโนโลย ี

  นานาชาติสิรินธร จาํนวน  ๒ ราย ดงัน้ี 
 



- ๒ - 
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๑. ดร.พิษณุ  ตูจิ้นดา ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
    สงักดั ภาควชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยเีคมีชีวภาพ  

       ๒. Dr.Amin Eisazadeh ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
     สงักดั ภาควชิาวศิวกรรมและเทคโนโลยโียธา 

 

ระเบียบวาระที ่ ๕  เร่ือง  เสนอทีป่ระชุมเพือ่พจิารณา 
     ๕.๑   เร่ือง  ขออนุมติัโครงร่างองคก์ร - อนุมติัโครงร่างองคก์รมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     (Organizational Profile: OP) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     (Organizational Profile: OP)   และมอบหมายใหม้หาวิทยาลยัรับขอ้สงัเกต/ 
     ปีการศึกษา ๒๕๕๘     ขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

   ๕.๒   เร่ือง  ขออนุมติักาํหนดอาํนาจ - อนุมติัการขอกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและการแบ่ง 
  หนา้ท่ีและแบ่งหน่วยงานภายใน   หน่วยงานภายในของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  ส่วนงานของคณะ วทิยาลยัและ   คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยันวตักรรม  
  สาํนกังานท่ีมีหนา้ท่ีบริการและ   กองบริการวชิาการ โดยอนุมติัเพ่ิมงานพิจารณา 
  สนบัสนุนการบริหาร     ตาํแหน่งทางวชิาการเป็นหน่วยงานภายใน  
  (สาํนกังานอธิการบดีเดิม) เพ่ิมเติม   สงักดักองทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงจะทาํใหมี้ ๕ งาน 

  เป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีเสนอ  
 

    ๕.๓ เร่ือง  สรุปผลการจดับริการ  - อนุมติัผลการจดับริการวชิาการแก่สงัคมระดบัสถาบนั 
 วชิาการแก่สงัคมระดบัสถาบนั   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามท่ีเสนอ และมอบหมายให ้
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘     ฝ่ายบริหารมหาวทิยาลยัรับขอ้สงัเกตของท่ีประชุม 

  ไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

    ๕.๔ เร่ือง  ขออนุมติัแผนบริการวชิาการ - อนุมติัแผนบริการวชิาการแก่สงัคมระดบัสถาบนั 
แก่สงัคมระดบัสถาบนั ปีการศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามท่ีเสนอ และมอบหมาย 
๒๕๖๐-๒๕๖๔     ใหฝ่้ายวจิยัรับขอ้สงัเกตของท่ีประชุมไปพิจารณา 

  ดาํเนินการต่อไป 
 
 



- ๓ - 
 

     เรือ่ง      มติโดยยอ่ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๖  เร่ือง  เสนอทีป่ระชุมเพือ่เห็นชอบหรือทกัท้วง 
     ๖.๑ เร่ือง  คณบดีคณะนิติศาสตร์  - เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบติังานของ 

เสนอเป้าหมายและแผนการ    คณบดีคณะนิติศาสตร์ตามท่ีเสนอ และมอบหมายให ้
ปฏิบติังาน      คณบดีคณะนิติศาสตร์รับขอ้เสนอแนะ/ขอ้สงัเกต 

  ของท่ีประชุมไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

     ๖.๒ เร่ือง  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ - เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบติังานของ 
เสนอเป้าหมายและแผนการ    คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ตามท่ีเสนอและมอบหมาย 
ปฏิบติังาน      ใหค้ณบดีคณะสหเวชศาสตร์รับขอ้เสนอแนะ/ขอ้สงัเกต 

  ของท่ีประชุมไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

     ๖.๓ เร่ือง  คณบดีคณะเภสชัศาสตร์  - เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบติังานของ 
เสนอเป้าหมายและแผนการ    คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ตามท่ีเสนอ และมอบหมาย 
ปฏิบติังาน      ใหค้ณบดีคณะเภสชัศาสตร์รับขอ้เสนอแนะ/ขอ้สงัเกต 

  ของท่ีประชุมไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

     ๖.๔ เร่ือง  ขออนุมติัร่างขอ้บงัคบั  - อนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ย   การจดัตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวทิยาลยั 
การจดัตั้งและการแบ่งส่วนงาน   ธรรมศาสตร์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

   ๖.๕ เร่ือง  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบั  - ๑. เห็นชอบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ย 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ย       หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให ้
  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณา       ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
  แต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่ง       และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์      ฉบบัท่ี (....) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีเสนอ 
  และศาสตราจารย ์(ฉบบัท่ี ...) 
  พ.ศ. ๒๕๕๙    
 



- ๔ - 
 

     เรือ่ง      มติโดยยอ่ 

 

           ๒. มอบหมายใหฝ่้ายกฎหมายของมหาวทิยาลยั 
                ไปดาํเนินการแกไ้ข และนาํเสนอนายก    
                สภามหาวทิยาลยัพิจารณาลงนาม 
                ประกาศใชต่้อไป 

 

ระเบียบวาระที ่ ๗  เร่ือง  เสนอทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 
   ๗.๑ เร่ือง  รายงานการดาํเนินงาน   - รับทราบ 

ประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์   

 

   ๗.๒ เร่ือง  รายงานผลการขออนุมติั   - รับทราบ 
ปริญญาใหแ้ก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

  ๗.๓ เร่ือง  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยั  - รับทราบ 
รายงานการอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบติัของผูบ้ริหาร 
จาํนวน ๒ หน่วยงาน 

 

  ๗.๔ เร่ือง  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลยั  - รับทราบ 
รายงานการอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 

 ธรรมศาสตร์ จาํนวน ๒ ฉบบั 
 

   ๗.๕ เร่ือง  ฝ่ายวชิาการรายงานการปรับปรุง - รับทราบ 
แกไ้ขอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 

   ๗.๖ เร่ือง  ฝ่ายการคลงัรายงานเร่ืองท่ี  - รับทราบ 
อธิการบดีอนุมติัโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายจากรายไดข้องมหาวทิยาลยั  
ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙  



 
- ๕ - 

 

     เรือ่ง      มติโดยยอ่ 

 

   ๗.๗ เร่ือง  คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  - รับทราบ 
รายงานการขออนุมติักนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

  งบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน  
ประจาํปี ๒๕๕๙ 

 

   ๗.๘ เร่ือง  สถาบนัภาษารายงานการขยายเวลา  - รับทราบ 
กนัเงินและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

  จากเงินรายไดห้น่วยงาน ประจาํปี 
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

   ๗.๙ เร่ือง  สถาบนัไทยคดีศึกษารายงานการ  - รับทราบ 
กนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณรายจ่ายจาก 

  รายไดห้น่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

  ๗.๑๐ เร่ือง  สาํนกังานตรวจสอบภายในรายงาน  - รับทราบ 
การนาํส่งงบการเงินประจาํปีและรายงาน 

  การเงิน ประจาํเดือน ณ วนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

  ๗.๑๑ เร่ือง  คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการออก  - รับทราบ 
ระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ 

  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

  ๗.๑๒ เร่ือง  สาํนกังานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง - รับทราบ 
รายงานการจดัเกบ็เงินค่าบริการของศูนยเ์คร่ืองมือ 
วทิยาศาสตร์เพ่ือการวจิยัขั้นสูง ประจาํปี ๒๕๕๙ และ 
รายงานการออกประกาศฯ เร่ืองการกาํหนดหลกัเกณฑ ์
และค่าธรรมเนียมฯ(เพ่ิมเติม) 
 
 



 
- ๕ - 
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  ๗.๑๓ เร่ือง  สาํนกังานทะเบียนนกัศึกษารายงาน  - รับทราบ 
การออกระเบียบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงิน 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  ๗.๑๔ เร่ือง  ฝ่ายบริหารการวจิยัรายงานโครงการ  - รับทราบ 
บริการวชิาการแก่สงัคมระดบัสถาบนั  

  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการต่อเน่ือง) 
 

 ๗.๑๕ เร่ือง  สาํนกังานศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  - รับทราบ 
และการส่ือสารรายงานการออกระเบียบ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
การจ่ายเงินเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ลูกจา้ง 
ประจาํ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที ่ ๘  เร่ืองอืน่ ๆ  

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่ ๙  เร่ือง  กาํหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยั - รับทราบ 
     คร้ังต่อไป วนัจนัทร์ที ่๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙     
     เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมปรีด ีพนมยงค์ 
     อาคารโดมบริหาร ช้ันสาม มธ. ศูนย์รังสิต 
 

---------------------------------------------- 
 เร่ิมประชมุเวลา ๐๙.๑๐ น. 

  เลิกประชมุเวลา ๑๑.๓๐ น.     
---------------------------------------------- 

 นายภูมินาถ  สวสัดี 
 น.ส.วรรณพรรณ  นาคสงัข ์  ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


