มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 13/2556
วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม มธ.ศูนย์รังสิ ต
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง การงดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง
1.2 เรื่ อง การให้ผรู้ ักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีทาํ หน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
2 หลักสูตร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
(หลักสู ตรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

- อนุมตั ิหลักสู ตรของคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี จํานวน 2 หลักสู ตร
คือ หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตร
ภาษาไทย) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
และหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) ตามที่เสนอ
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4.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิขยายเวลาการศึกษาให้แก่
นักศึกษาระดับปริ ญญาโทของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็ นกรณี พิเศษ

- อนุมตั ิให้ขยายเวลาการศึกษาให้แก่
Mr.Sonephet Somkhit เลขทะเบียน
5122040594 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท ของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็ นเวลา 1 ปี
การศึกษา คือ ภาค 2/2556-ภาค1/2557
และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณา

4.3 เรื่ อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืน

- รับทราบ

4.4 เรื่ อง การแบ่งส่ วนงานภายในของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ในส่วนของ
สํานักวิชา

- เห็นชอบการแบ่งสํานักวิชาของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
เป็ น 2 สํานักตามที่เสนอ

4.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสู ตรสาธารณสุ ข
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุ ขศาสตร์

- อนุมตั ิเปิ ดสอนหลักสู ตรสาธารณสุ ข
ศาสตรมหาบัณฑิต ของคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ ณ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง ปี การศึกษา
2557 และให้ขยายจํานวนรับนักศึกษา
ในปี การศึกษาแรกจํานวน 30-50 คน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
5.1 เรื่ อง คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมเสนอ
เป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงานของคณบดีวทิ ยาลัย
นวัตกรรม ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
คณบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป

-3-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

5.2 เรื่ อง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เสนอเป้ าหมาย
และแผนการปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณบดี
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ต่อไป

5.3 เรื่ อง การดําเนินงานของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3 (ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 26 สิ งหาคม 2556)

- เห็นชอบการดําเนินงานของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

5.4 เรื่ อง รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง

- เห็นชอบรายงานของผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต และงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่
30 กันยายน 2555 ของคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง ตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผน
และการคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
6.1 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย - รับทราบ
ในด้านต่าง ๆ
6.2 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น
ประจําปี 2556
6.3 เรื่ อง รายงานการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินและ
การกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี 2 หน่วยงาน
6.4 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งรักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดี จํานวน 10 ราย
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6.5 เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 12 หลักสูตร
6.6 เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
6.7 เรื่ อง รายงานโครงการหลักสูตรใหม่/โครงการใหม่
ที่เสนอบรรจุในแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11
6.8 เรื่ อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี
พ.ศ. 2556 ประจําไตรมาสที่ 4
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

