มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2553
วันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2553
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย
- รับทราบ
(Asian University Ranking) 2010
1.2 เรื่อง สถานการณทางการเมืองที่มีผลกระทบ
ตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.3 เรื่อง การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
1.4 เรื่อง เอกสารที่หนวยงานตาง ๆ นํามาแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ และมอบหมายให
คณะอนุกรรมการฯ ไดติดตาม
ในกรณีดังกลาว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร - อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร
สืบแทน ศาสตราจารย ดร.สมคิด
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4.2 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขกรณีขาราชการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและคณะรัฐศาสตร

มติโดยยอ
เลิศไพฑูรย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน 2553 เปนตนไป
- 1. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขฯ
2. มอบหมายใหคณบดีคณะรัฐศาสตร
ไดดําเนินการตรวจสอบการรับทํา
วิทยานิพนธในเวลาราชการ และ
รายงานผลการดําเนินงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย/แผน
5.1 เรื่อง แนวทางการจัดทําเปาหมายและแผนการ
- อนุมัติแนวทางการจัดทําเปาหมาย
และแผนการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
โดยขอใหฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีไปพิจารณาปรับตาม
ขอสังเกตของที่ประชุมตอไป รวมทั้ง
การจัดทําตัวอยางการจัดทําเปาหมาย
และแผนการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ดังกลาว
5.2 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนของคณบดี
- อนุมัติเปาหมายและแผนของคณบดี
คณะรัฐศาสตร โดยใหจัดทําตาม
คณะรัฐศาสตร
แบบฟอรมการจัดทําเปาหมายและ
แผนการปฏิบัติงานของผูบริหาร
5.3 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนของคณบดี
- อนุมัติเปาหมายและแผนของคณบดี
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร โดยให
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
จัดทําตามแบบฟอรมการจัดทํา
เปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร
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5.4 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนของ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

มติโดยยอ
- อนุมัติเปาหมายและแผนของ
ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา โดยใหจัดทําตามแบบฟอรม
การจัดทําเปาหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติรับนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยนครราชสีมาเขาศึกษา
ชั้นปริญญาตรี เปนกรณีพเิ ศษ

- อนุมัติรับนักศึกษาพยาบาล
จากวิทยาลัยนครราชสีมาเขาศึกษา
ชั้นปริญญาตรีในคณะพยาบาลศาสตร มธ. จํานวน 10 คน เปนกรณี
พิเศษ ตามที่เสนอ
6.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
- อนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ประจําปการศึกษา 2553
ประจําปการศึกษา 2553 ตามที่เสนอ
6.3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ - รับทราบ และมอบหมายใหอธิการบดี
ไดรับขอสังเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1
ตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
6.4 เรื่อง สถาบันพระปกเกลาขออนุมัติยืมตัว
- ใหถอนเรื่องดังกลาว
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฎในหนังสือพิมพ
7.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบการเงินประจําป
7.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
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มติโดยยอ

7.4 เรื่อง รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ประจําปงบประมาณ 2553 ไตรมาสที่ 2
7.5 เรื่อง รายงานผลการใชจา ยเงินงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ ประจําป
งบประมาณ 2553 ไตรมาสที่ 2
7.6 เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหนวยงานตาง ๆ
ในมหาวิทยาลัย
7.7 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเทียบรายวิชาในหลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ 2552
7.8 เรื่อง คณบดีคณะสหเวชศาสตรอนุมัติประกาศกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมและสวนลดคาธรรมเนียมการให
บริการทางกายภาพบําบัด พ.ศ. 2553
7.9 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหดานตาง ๆ
7.10 เรื่อง รายงานผลการตีพิมพผลงานของขาราชการที่ไดรับ
การตอเวลาราชการ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย - อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ดานการคลังและทรัพยสิน
เกศินี วิฑูรชาติ เปนอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานการคลังและ
ทรัพยสิน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23
มีนาคม 2553 เปนตนไป
8.2 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
- เห็นชอบรายงานการประเมินผล
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
การปฏิบัติงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 คน และ
มอบหมายใหอธิการบดีรับขอสังเกต
ของคณะกรรมการประเมินฯ
ไปพิจารณาตอไป
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มติโดยยอ

8.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีฝายการคลัง
(สืบแทน)

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 21 มิถุนายน 2553

- อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย ดํารงตําแหนง
รองอธิการบดีฝายการคลัง สืบแทน
รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ทั้งนี้ ตัง้ แตวันที่ 1
มิถุนายน 2553 เปนตนไป
- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.50 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

