มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2555
วันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2555
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งศาสตราจารย
1.2 เรื่อง กําหนดการจัดงานวันสันติภาพไทย
ประจําป 2555
1.3 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยยอ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- อนุมติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.
สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร สืบแทน
ศาสตราจารย ดร.จงรักษ ผลประเสริฐ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555
เปนตนไป

-2-

เรื่อง
4.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

5.2 เรื่อง ขออนุมัติใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะรัฐศาสตร สําเร็จการศึกษาโดยผิดไปจาก
ขอบังคับฯ

มติโดยยอ
- เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง อาจารย ดร.
ชาญวิทย เกษตรศิริ ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ คณะศิลปศาสตร
ในสาขาวิชาประวัติศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่สภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบ และใหดําเนินการนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
- อนุมัติปรับอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ดังนี้
1. คาหนวยกิตสําหรับวิชาปฏิบัติการ
(Laboratory Course) 4,000 บาท
ตอ 1 หนวยกิต
2. คาหนวยกิตสําหรับวิชาบรรยาย
(Lecture Course) 3,000 บาท
ตอ 1 หนวยกิต
3. คาธรรมเนียมการใชเทคโนโลยี
ปละ 1,600 บาท
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตปการศึกษา
2556 เปนตนไป
- เห็นชอบใหถอนเรื่องดังกลาว
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เรื่อง
5.3 เรื่อง ขออนุมัติการจัดทํางบประมาณ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2 และการปรับ
ลดงบประมาณของศูนยบริการการกีฬาและ
วิทยาลัยนวัตกรรม

มติโดยยอ
- 1. อนุมัติงบประมาณรายจายจาก
รายไดพิเศษ งบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงาน จํานวน 4 หนวยงาน
และงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานในกํากับ จํานวน 2
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2
ตามที่เสนอ
2. อนุมัติปรับลดงบประมาณรายจาย
จากรายไดหนวยงาน ศูนยบริการการ
กีฬา และวิทยาลัยนวัตกรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ
3. อนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณจากเงิน
ที่ไดรับมาจากระบบ Admission จาก
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย จํานวน 616,070 บาท
เปนเงินสํารองจายสําหรับอธิการบดี
เกินเกณฑไปเล็กนอย

5.4 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลา - อนุมัติหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การตอเวลาราชการของขาราชการ
สังกัด มธ. ประจําป พ.ศ. 2556
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มธ. ประจําป พ.ศ. 2556 และ
มอบหมายใหอธิการบดีรับขอสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป
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เรื่อง
5.5 เรื่อง การกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักทวง
6.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

6.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการของสํานักทะเบียนและประมวลผล

มติโดยยอ
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒิดานกฎหมาย ตามองคประกอบ
ที่ ก.พ.อ. กําหนดและกําหนดแนวทาง
และวิธีการประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงนิติกร
เพื่อคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. ตามที่
เสนอ ทั้งนี้ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหเงินเพิ่มสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจางที่ดํารง
ตําแหนงนิติกรโดยอนุโลมดวย
- อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีผลใชบงั คับตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
- อนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล และมอบหมายให
อธิการบดีรับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาตอไป
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เรื่อง
6.3 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจายเงินแกผูปฏิบัติงาน
ในโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจายเงินคาเบี้ย
ประชุมและเงินสมนาคุณแกผูพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2555

มติโดยยอ
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจายเงิน
แกผูปฏิบัติงานในโครงการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจายเงินคาเบี้ย
ประชุมและเงินสมนาคุณแกผูพิจารณา
ทางวิชาการและผูทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ตามที่เสนอ

6.4 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยกองทุนศาสนกิจแหง มธ. ศูนยลําปาง
วาดวยกองทุนศาสนกิจแหง
พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
พ.ศ. 2555 โดยมีการแกไขตาม
ขอสังเกตของที่ประชุม
6.5 เรื่อง ขออนุมัติใหอธิการบดีเปนผูประเมิน
คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก

- อนุมัติใหอธิการบดีเปนผูประเมิน
คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
โดยเฉพาะกรณีที่เปนคณบดี และ
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักคนใหม
ที่ยังไมถึงรอบการประเมินปกติ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
7.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จ
การศึกษา
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เรื่อง
7.3 เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย
โดยหนังสือเวียน
7.4 เรื่อง รายงานการจัดทําแผนปฏิบัติงานตาม
ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (คณะพยาบาลศาสตร)
7.5 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ คณะศิลปศาสตร
7.6 เรื่อง รายงานการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
7.7 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติขยายเวลาเบิกจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2551 และ
กันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
7.8 เรื่อง รายงานการอนุมัติผูกพันงบประมาณขามป
โอนเงิน และการเปลี่ยนแปลงรายการงบ มธ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
7.9 เรื่อง รายงานสรุปขอมูลงบประมาณรายจาย
โครงการบริการสังคมของหนวยงานตาม
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
7.10 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงิน ประจําป 2554
7.11 เรื่อง รายงานผลการใชจา ยเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําป 2555 ไตรมาส 3 และงบกลาง โครงการ
ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
อุทกภัย

มติโดยยอ
- รับทราบ
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เรื่อง

มติโดยยอ

7.12 เรื่อง รายงานคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจาก
บริษัทประกันภัย

- รับทราบ

7.13 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาโครงการที่เสนอ
บรรจุในแผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
7.14 เรื่อง รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการตามแผนของคณะ/สํานัก/สถาบัน
ตามตัวบงชี้ สมศ. 8 และ 9
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 20 สิงหาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
---------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 11.20 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

