มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม มธ.ศูนย์รังสิ ต
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง แจ้งการวินิจฉัยเพื่อการปฏิบตั ิตาม
คําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่ อง การจัดระเบียบและ
แก้ไขปั ญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
๑.๒ เรื่ อง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําปี ๒๕๖๐
๑.๓ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

- รับทราบ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตามมติ
สภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
๔.๑ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ - รับรองรายงานการประชุมฉบับ
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
พิจารณาลับ โดยมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๔.๑
๔.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- อนุมตั ิแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร จํานวน ๒ ราย ดังนี้

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๑. ดร.พิษณุ ตูจ้ ินดา ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ
๒. Dr.Amin Eisazadeh ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงร่ างองค์กร
- อนุมตั ิโครงร่ างองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Organizational Profile: OP) ปี การศึกษา ๒๕๕๘
(Organizational Profile: OP)
และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/
ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนิ นการต่อไป
๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดอํานาจ
- อนุมตั ิการขอกําหนดอํานาจหน้าที่และการแบ่ง
หน้าที่และแบ่งหน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ส่ วนงานของคณะ วิทยาลัยและ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม
สํานักงานที่มีหน้าที่บริ การและ
กองบริ การวิชาการ โดยอนุมตั ิเพิม่ งานพิจารณา
สนับสนุนการบริ หาร
ตําแหน่งทางวิชาการเป็ นหน่วยงานภายใน
(สํานักงานอธิการบดีเดิม) เพิ่มเติม สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งจะทําให้มี ๕ งาน
เป็ นกรณี พิเศษ ตามที่เสนอ
๕.๓ เรื่ อง สรุ ปผลการจัดบริ การ
วิชาการแก่สงั คมระดับสถาบัน
ปี การศึกษา ๒๕๕๘

- อนุมตั ิผลการจัดบริ การวิชาการแก่สงั คมระดับสถาบัน
ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
ฝ่ ายบริ หารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิแผนบริ การวิชาการ - อนุมตั ิแผนบริ การวิชาการแก่สงั คมระดับสถาบัน
แก่สงั คมระดับสถาบัน ปี การศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามที่เสนอ และมอบหมาย
๒๕๖๐-๒๕๖๔
ให้ฝ่ายวิจยั รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง คณบดีคณะนิติศาสตร์
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
เสนอเป้ าหมายและแผนการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงาน
คณบดีคณะนิติศาสตร์รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๖.๒ เรื่ อง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
เสนอเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอและมอบหมาย
ให้คณบดีคณะสหเวชศาสตร์รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๖.๓ เรื่ อง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
เสนอเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ตามที่เสนอ และมอบหมาย
ให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๖.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ

- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การจัดตั้งและการแบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การจัดตั้งและการแบ่งส่ วนงาน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

๖.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับ
- ๑. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
แต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ง
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ฉบับที่ (....) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ๒๕๕๙

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ไปดําเนินการแก้ไข และนําเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป

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 ๒๕๕๘

- รับทราบ

๗.๓ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร
จํานวน ๒ หน่วยงาน

- รับทราบ

๗.๔ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จํานวน ๒ ฉบับ

- รับทราบ

๗.๕ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ ง
แก้ไขอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร

- รับทราบ

๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานเรื่ องที่
อธิการบดีอนุมตั ิโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙

- รับทราบ

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๗ เรื่ อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายงานการขออนุมตั ิกนั เงินไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจําปี ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๘ เรื่ อง สถาบันภาษารายงานการขยายเวลา
กันเงินและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้หน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๙ เรื่ อง สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๑๐ เรื่ อง สํานักงานตรวจสอบภายในรายงาน
การนําส่ งงบการเงินประจําปี และรายงาน
การเงิน ประจําเดือน ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๑๑ เรื่ อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์

- รับทราบ

๗.๑๒ เรื่ อง สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ นั สู ง - รับทราบ
รายงานการจัดเก็บเงินค่าบริ การของศูนย์เครื่ องมือ
วิทยาศาสตร์ เพื่อการวิจยั ขั้นสูง ประจําปี ๒๕๕๙ และ
รายงานการออกประกาศฯ เรื่ องการกําหนดหลักเกณฑ์
และค่าธรรมเนียมฯ(เพิ่มเติม)

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๑๓ เรื่ อง สํานักงานทะเบียนนักศึกษารายงาน
การออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๑๔ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารการวิจยั รายงานโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คมระดับสถาบัน
ปี การศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการต่อเนื่อง)

- รับทราบ

๗.๑๕ เรื่ อง สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารรายงานการออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเพิ่มประสิ ทธิภาพแก่ลูกจ้าง
ประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมปรีดี พนมยงค์
อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์ รังสิ ต

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี
น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

