มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง พิธีถวายปริ ญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ แด่ พระอาจารย์
ปพนพัชร์ จิรธัมโม (ภิบาลพักตร์นิธี)
๑.๒ เรื่ อง พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๓ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฉบับพิจารณาลับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดอํานาจ
-อนุมตั ิกาํ หนดอํานาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายใน
หน้าที่และแบ่งหน่วยงานภายใน
สํานักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
สํานักงานเลขานุการวิทยาลัย
ออกเป็ น ๔ งาน ตามที่เสนอ
นานาชาติปรี ดี พนมยงค์

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๐

- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วย
การบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการสรรหาอธิ การบดี
พ.ศ. ....

- มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการยกร่ างข้อบังคับฯ
และฝ่ ายกฎหมายได้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวน และให้นาํ เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
พิจารณาอีกครั้ ง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป

๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการมีสิทธิในหรื อการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดําเนินงาน
การให้บริ การทําวิจยั และ
ให้คาํ ปรึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๐

- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงาน
การให้บริ การทําวิจยั และให้คาํ ปรึ กษา พ.ศ. ๒๕๖๐
และมอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์วจิ ยั
และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ. รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๕.๖ เรื่ อง ขออนุมตั ิการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ - อนุมตั ิให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
เฉพาะของคณะนิติศาสตร์และ
คณะสหเวชศาสตร์ จํานวน ๑๒ คน

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๕.๗ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริ ญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและ
ความยัง่ ยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูด้ าํ รงตําแหน่งรองอธิการบดี เป็ นเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๕.๘ เรื่ อง แต่งตั้งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย

- แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิ ต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๕.๙ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
และรองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
รองอธิ การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็ น
ผูช้ ่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
เสนอเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๖.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารบุคคล
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๕๙

- เห็นชอบให้ถอนเรื่ องดังกล่าว

- รับทราบ

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๒ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของอธิการบดี

- รับทราบและมอบหมายให้เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา

๗.๓ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
จํานวน ๒ หน่วยงาน

- รับทราบ

๗.๔ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันอาณาบริ เวณศึกษา

- รับทราบ

๗.๕ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจพิจารณา
ความถูกต้องของรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

๗.๖ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิขอ้ บังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
โครงสร้างและการบริ หารงาน
ภายในส่ วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๗ เรื่ อง รายงานการเสนอบัญชีรายชื่อ
กรรมการสภาอาจารย์และกรรมการ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นกรรมการ
สรรหาและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร

- รับทราบ

๗.๘ เรื่ อง รายงานการเวนคืนที่ดินภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง

- รับทราบ

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๙ เรื่ อง รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘

- รับทราบ

๗.๑๐ เรื่ อง อดีตคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานเมื่อดํารงตําแหน่ง
ครบวาระ ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

- รับทราบ

๗.๑๑ เรื่ อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงาน
การออกประกาศปรับอัตราค่าบริ การของ
ศูนย์วจิ ยั ทางการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์
(เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙

- รับทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี
น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

