มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง กําหนดการงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ - รับทราบ
ประจําปี ๒๕๖๐ (๕ เมษายน ๒๕๖๐)
๑.๒ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
- รับทราบ
๑.๓ เรื่ อง งานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อ
- รับทราบ
เป็ นเกียรติแก่ผไู้ ด้รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘
และผูไ้ ด้รับเข็มเกียรติยศ ประจําปี ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฉบับพิจารณาลับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเชิงนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์
๔.๑ เรื่ อง นโยบายด้านงบประมาณและ
- เห็นชอบนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
การเงินของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
ฝ่ ายวางแผนและฝ่ ายการคลังรับข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับแก้โครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

๑. อนุมตั ิปรับแก้โครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
จํานวน ๔ หน่วยงาน ตามที่เสนอ

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. อนุมตั ิในหลักการกรณี การแบ่งหน่วยงาน
ภายในสํานักงานเลขานุการของหน่วยงานที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจํานวนงานหรื อมีจาํ นวนงาน
ที่ไม่เกินจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้
โดยมอบอํานาจให้อธิ การบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาให้
ความเห็นชอบในกรณี ดงั กล่าว และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารบุคคล

- อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารบุคคล
จํานวน ๑๓ คน ตามที่เสนอ

๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการรับนักเรี ยนเรี ยนดี - อนุมตั ิโครงการรับนักศึกษาเรี ยนดีในเขตพัฒนา
ในโรงเรี ยนประจําจังหวัดในเขตพัฒนา
ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด จังหวัดละ ๒ คน
ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด เข้าศึกษาใน
เข้าศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มธ. ศูนย์ลาํ ปาง
และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์ลาํ ปาง ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ และมอบหมายให้อธิ การบดี
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณา และเมื่อดําเนินการแล้ว
ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน
และการบัญชีเสนอเป้ าหมายและ
ของคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
แผนการปฏิบตั ิงาน
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณบดีคณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี รับข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๖.๒ เรื่ อง คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ - เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน
จุฬาภรณ์เสนอเป้ าหมายและแผนการ
ของคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ
ปฏิบตั ิงาน
จุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๖.๓ เรื่ อง คณบดีคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเสนอเป้ าหมายและ
แผนการปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณบดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

๖.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับแก้หลักสูตรของ
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
ตามข้อสังเกตของ สกอ. จํานวน
๒ หลักสู ตร

- เห็นชอบให้ปรับแก้หลักสู ตรของ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
ตามข้อสังเกตของ สกอ. จํานวน
๒ หลักสู ตร ตามที่เสนอ

๖.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิให้อาจารย์ประจําที่มี
ความพร้อมเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ให้นกั ศึกษามากกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน
๑๐ คน

- เห็นชอบเรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิให้อาจารย์
ประจําที่มีความพร้อมเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ให้นกั ศึกษามากกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน
จํานวน ๒ หน่วยงาน รวม ๑๔ ราย
(คณะรัฐศาสตร์ จํานวน ๑๒ ราย คณะวารสาร
ศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน จํานวน ๒ ราย)
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รับทราบ

๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญา
- รับทราบ
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๙
๗.๓ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัย
นานาชาติปรี ดี พนมยงค์

- รับทราบ

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๔ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิขอ้ บังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ จํานวน ๒ ฉบับ

- รับทราบ

๗.๕ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร จํานวน ๓ หน่วยงาน

- รับทราบ

๗.๖ เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งแก้ไข
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร

- รับทราบ

๗.๗ เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธรรายงานงบการเงิน ประจําปี การศึกษา
๒๕๕๘

- รับทราบ

๗.๘ เรื่ อง รายงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี งบประมาณ ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๙ เรื่ อง สํานักงานตรวจสอบภายใน
รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี และ
รายงานการเงิน ประจําเดือน ณ วันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
๘.๑ เรื่ อง การเสนอชื่อผูเ้ ข้ารับการเลือก
เพื่อรับรางวัล “ ผูท้ าํ คุณประโยชน์ดีเด่น
ด้านทรัพยากรมนุษย์”
๘.๒ เรื่ อง โครงการ THAMMASAT
SMART CITY

- รับทราบ

- รับทราบ

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน 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

