มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 9/2556
วันจันทร์ที่ 26 สิ งหาคม 2556
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ความคืบหน้าร่ างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.2 เรื่ อง กําหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจําปี 2556
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไข ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ - 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 4 ราย
(1) อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(2) อาจารย์ สุ ดแดน วิสุทธิลกั ษณ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(3) อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4) อาจารย์ นิรันดร ทองอรุ ณ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
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มติโดยย่อ
2. เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย
รองศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คําหอม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3. สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์
ให้ดาํ เนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
4. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่ง
ทางวิชาการ มธ. ตามที่เสนอ และ
ให้ผบู ้ ริ หารรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา
(หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- อนุมตั ิหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา
(หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2556 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณา

5.2 เรื่ อง การพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต

- รับทราบ และมอบหมายให้
คณะกรรมการนําข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป

5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิเงินงบประมาณเพื่อการฟื้ นฟู
ความเสี ยหายจากอุทกภัย

- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ อง

5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิยมื เงินมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

- 1. อนุมตั ิกรอบเงินยืมให้วทิ ยาลัย
แพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
ใน 3 ปี งบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
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2557 – 2559 ในวงเงินจํานวน 50,000,000
บาท ปี งบประมาณ 2557 เป็ นเงินจํานวน
29,656,200 บาท ปี งบประมาณ 2558
เป็ นเงินจํานวน 10,343,800 บาท และ
ปี งบประมาณ 2559 จํานวน 10,000,000
บาท
2. ให้วทิ ยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ชดใช้เงินยืมคืนให้กบั
มหาวิทยาลัย ภายใน 3 ปี งบประมาณตั้งแต่
ปี งบประมาณ 2560 – 2562
โดยปี งบประมาณ 2560 ในวงเงิน
10,000,000 บาท และปี งบประมาณ 2561
– 2562 ในวงเงินปี ละ 20,000,000 บาท

5.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และการกําหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ
ผูท้ าํ หน้าที่บริ หารในหน่วยงาน พ.ศ. 2556

- อนุมตั ิระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณผูท้ าํ หน้าที่บริ หารในหน่วยงาน
พ.ศ. 2556 โดยมีการแก้ไข และมอบหมาย
ให้ฝ่ายการคลังรับไปแก้ไขก่อนนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

5.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิระเบียบ มธ. ว่าด้วยการดําเนินงาน - อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
การดําเนินงานและหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ธรรมศาสตร์ 80 ปี พ.ศ. 2556
ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมศาสตร์ 80 ปี
พ.ศ. 2556
5.7 เรื่ อง ขออนุมตั ิการต่อเวลาปฏิบตั ิงานของพนักงาน - อนุมตั ิต่อเวลาการปฏิบตั ิงานของ
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ
วิจิตรวาทการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
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5.8 เรื่ อง ขออนุมตั ิจดั เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
ของคณะแพทยศาสตร์ มธ.
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบและทักท้ วง
6.1 เรื่ อง รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หาร 2 หน่วย

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ อง

- เห็นชอบรายงานผลการประเมิน
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร จํานวน
2 หน่วยงาน ตามที่เสนอ

6.2 เรื่ อง รายงานผลการประชุมประชาคม มธ.
ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี

- 1. อนุมตั ิให้สตั ยาบันในการจัดประชุม
ประชาคมเกินจากกําหนดเวลาที่กาํ หนด
ไว้ในข้อบังคับจํานวน 2 วัน
2. รับทราบรายงานสรุ ปการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาคมตามกระบวนการ
สรรหาอธิ การบดี เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม
2556 ตามที่เสนอ

6.3 เรื่ อง การขอเทียบเคียงภาระงานขั้นตํ่าของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ 2 หน่วยงาน

- อนุมตั ิเทียบเคียงภาระงานขั้นตํ่าของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการและ
การเทียบเคียง ของคณะเศรษฐศาสตร์
และกําหนดกรอบการเทียบเคียงภาระงาน
และการเทียบเคียงเพิ่มเติมของ
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
ตามที่เสนอ

6.4 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ - เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ตรวจสอบ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 6
ครั้งที่ 3 และมอบให้มหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
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6.5 เรื่ อง คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
เสนอเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิราชการ

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี และมอบหมายให้รับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

6.6 เรื่ อง คณบดีคณะนิติศาสตร์เสนอเป้ าหมาย
และแผนการปฏิบตั ิราชการ

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะนิติศาสตร์ และมอบหมาย
ให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป

6.7 เรื่ อง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เสนอเป้ าหมาย
และแผนการปฏิบตั ิราชการ

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิ
ราชการของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
- รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่
18 กรกฎาคม-19 สิ งหาคม 2556
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง การปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
7.4 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร 3 หน่วยงาน
7.5 เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิงานของอดีตคณบดี
คณะสหเวชศาสตร์
7.6 เรื่ อง รายงานเรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิโอนเงินและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2556
7.7 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงิน ประจําปี 2555
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7.8 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนและการคลังรายงานผลการใช้จ่าย - รับทราบ
เงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2556 ประจําไตรมาสที่ 3
7.9 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนและการคลังรายงานผลการ
ดําเนินงานครบรอบ 1 ปี ของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
7.10 เรื่ อง คณะแพทยศาสตร์ รายงานการออก
ประกาศการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
7.11 เรื่ อง โครงการหลักสู ตรใหม่ที่เสนอขอบรรจุ
ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการขอตําแหน่ งทางวิชาการ - รับทราบและมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

