มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง ขอพระราชทานนามอาคาร และ
- รับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์ สธ. ประดิษฐาน ณ อาคาร
รับสังเกตไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
๑.๒ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฉบับพิจารณาลับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ ขออนุมตั ิกาํ หนดอํานาจหน้าที่และ
แบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานและ
ส่ วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสํานักงาน ที่มีหน้าที่ดา้ น
การจัดหารายได้โดยมีการบริ หารงาน
แบบวิสาหกิจ จํานวน ๕ หน่วยงาน

- อนุมตั ิการขอกําหนดอํานาจหน้าที่และ
การแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน
และส่ วนงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบที่สาํ นักงาน จํานวน ๕ หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดา้ นการจัดหารายได้ โดยมี
การบริ หารงานแบบวิสาหกิจ ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลพนักงาน
การบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่เสนอ
๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างประกาศ
- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การต่ออายุงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๐
๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๑

- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการสรรหาอธิ การบดี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย
รับประเด็นของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไข
ก่อนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามต่อไป
๑. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมระหว่างปี
ครั้งที่ ๑ จํานวน ๑๔ หน่วยงาน
เป็ นเงิน ๒๗๘,๑๓๔,๖๙๖ บาท ตามที่เสนอ
๒. มอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและ
บริ หารศูนย์รังสิ ต และรองอธิ การบดีฝ่าย
การคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

-๓-

เรือ่ ง
๕.๖ เรื่ อง ขออนุมตั ิการเป็ นหน่วยงาน
รับจ้างทําการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานการให้
บริ การทําวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ. พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้สาํ นักงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีช้ นั สู ง ประสานงานกับฝ่ ายกฎหมาย
เพื่อดําเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ รายงานการประเมินผล
- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร ๒ หน่วยงาน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
มหาวิทยาลัย จํานวน ๒ หน่วยงาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารรับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯไปพิจารณาต่อไป
๖.๒ รายงานการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ
ไปพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
- รับทราบ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญา - รับทราบ
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
๗.๓ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิขอ้ บังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ
จํานวน ๒ ฉบับ

- รับทราบ

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๔ เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งแก้ไข
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร

- รับทราบ

๗.๕ เรื่ อง รายงานฐานะเงินลงทุน
ของหน่วยงาน

- รับทราบและมอบหมายให้รองอธิ การบดี
ฝ่ ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ตและ
ฝ่ ายการคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาต่อไป

๗.๖ เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๔ ของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน

- รับทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี
น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

