มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 1/2557
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง การงดบรรยายและการงดติดต่อราชการ
มธ.ท่าพระจันทร์
1.2 เรื่ อง กิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ
80 ปี ธรรมศาสตร์
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
1.4 เรื่ อง การขอเชิญร่ วมงานของมหาวิทยาลัย 2 งาน

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่ ง
ทางวิชาการ (พิจารณาลับ)

- อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ มควรดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยยัง่ ยืน

- อนุมตั ิแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างยัง่ ยืน และมอบหมายให้อธิการบดี
และรองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา โดยให้นาํ เสนอ
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มติโดยย่อ
รายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณเพิม่ เติม
ปี การศึกษา 2556
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการเสนอ
เป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน

- อนุมตั ิงบประมาณเพิม่ เติมประจําปี 2556
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
จํานวน 20,000,000 ตามที่เสนอ
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงานของคณบดีวทิ ยาลัย
สหวิทยาการ ตามที่เสนอ

6.2 เรื่ อง ค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556

- เห็นชอบค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2556
ตามที่เสนอ

6.3 เรื่ อง รายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร 2 หน่วยงาน

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร และข้อเสนอแนะ
ทั้ง 2 หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินเสนอ และให้ผรู ้ ับการประเมิน
รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

6.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการ
ในตําแหน่งรองอธิการบดี จํานวน
11 ตําแหน่ง

- อนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดี จํานวน 11 ตําแหน่ง
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2557 เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

- รับทราบ
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มติโดยย่อ

7.3 เรื่ อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการออก
- รับทราบ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่ องอัตรา
ค่าบริ การของศูนย์วจิ ยั ทางการพยาบาล
และพฤติกรรมศาสตร์
7.4 เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานการอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
รายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
มธ. ประจําปี 2556
7.5 เรื่ อง รายงานการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
7.6 เรื่ อง รายงานการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี
7.7 เรื่ อง รายงานการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการ 2 หน่วยงาน
7.8 เรื่ อง รายงานการจัดส่ งงบการเงินประจําปี
การศึกษา 2555 ของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
7.9 เรื่ อง รายงานการแก้ไขหลักสูตรที่ไม่กระทบ
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร
7.10 เรื่ อง รายงานการปรับแก้ไขอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
7.11 เรื่ อง รายงานการติดตามผลการตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน (ณ 31 สิ งหาคม 2556)
7.12 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2555 - รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายบริ หาร
และ 2556 (ณ 26 ธันวาคม 2556)
มหาวิทยาลัยได้เร่ งรัดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดส่ งงบการเงินที่ยงั ค้างส่ งต่อไป
7.13 เรื่ อง รายงานโครงการหลักสูตรใหม่ที่เสนอบรรจุ - รับทราบ
ในแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เลิกประชุมเวลา 11.40 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

