มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 8/2557
วันจันทร์ที่ 25 สิ งหาคม 2557
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง การยืน่ หนังสื อเปิ ดผนึกของคณาจารย์
- รับทราบ
คณะทันตแพทยศาสตร์
1.2 เรื่ อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แจ้งเรื่ องการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เป็ นอธิการบดี มธ.
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่
28 กรกฎาคม 2557

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
ประภัสสร์ วังศกาญจน์ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 29 กันยายน
2557 เป็ นต้นไป
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เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง นโยบายการเรี ยนรู ้ ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

5.2 เรื่ อง โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต

มติโดยย่อ

- เห็นชอบแผนและผลการดําเนินการ
เรื่ อง “การเรี ยนรู ้” ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2559
ตามที่เสนอ และมอบหมายรักษาราชการ
ในตําแหน่งรองฝ่ ายการนักศึกษาและ
การเรี ยนรู้รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณา
- อนุมตั ิถอนวาระ และมอบหมาย
รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิ การบดี
ฝ่ ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้รับ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณารายละเอียดและ
นําเสนออีกครั้ง

5.3 เรื่ อง รายงานการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
- อนุมตั ิถอนวาระ ตามที่เสนอ
เรื่ องการปรับปรุ งการบริ หารงานสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย (มติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557)
5.4 เรื่ อง พิจารณาลงทุนในหุน้ กูแ้ ละรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

- 1. อนุมตั ิให้ลงทุนในหุน้ กูข้ องบริ ษทั
ที่ได้รับการจัดอันดับ (Rating) ตั้งแต่
ระดับ A- ขึ้นไป และยกเลิกข้อจํากัด
การลงทุนในหุน้ กูข้ องบริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
และการคืนผลประโยชน์ตอบแทนให้
มหาวิทยาลัยเมื่อครบรอบปี บริ หารของ
3. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
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เรือ่ ง
5.5 เรื่ อง การเสนอชื่อผูเ้ หมาะสมเพื่อคัดเลือก
เป็ นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและ
บริ การสังคมเสนอเป้ าหมายและแผน
ปฏิบตั ิงาน

6.2 เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิตามเกณฑ์การ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย (ผลผลิต)

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิให้ดาํ เนินการเสนอผูเ้ หมาะสม
จํานวน 2 ราย โดยลงมติเปิ ดเผย ให้เสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ นสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ดังนี้
1. นายมานิจ สุ ขสมจิตร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ภาควิชาชีพ ด้านสื่ อสารมวลชน
2. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และกฎหมาย ภาควิชาการ ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
3. ให้ดาํ เนินการจัดส่ งเอกสารสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตาม
ข้อมูลที่ปรากฏในแบบ สปช. 1- 4 ต่อไป
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและ
บริ การสังคมตามที่เสนอ และมอบหมาย
ให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
- เห็นชอบการดําเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินการกํากับดูแลตนเอง (ผลผลิต)
ของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ตวั บ่งชี้ที่
12 และ 13 (สมศ. 12, 13) ประจําปี
การศึกษา 2556 ตามที่เสนอ
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เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติโดยย่อ

- รับทราบ

7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2556
7.3 เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ
คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
7.4 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
7.5 เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน
ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (ธันวาคม 2556 –
พฤษภาคม 2557) ของฝ่ ายต่าง ๆ เพิ่มเติม
7.6 เรื่ อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารายงาน
การออกระเบียบค่าใช้จ่ายเรื่ องหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนผูช้ ่วยสอน (TA) พ.ศ. 2557
7.7 เรื่ อง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ รายงานการออกประกาศ
ค่าธรรมเนียมการตรวจตัวอย่างด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ทางห้องปฏิบตั ิการ พ.ศ. 2557
7.8 เรื่ อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
7.9 เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิงานของอดีตผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย ของศาสตราจารย์
ธี รยุทธ บุญมี
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ

7.10 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานเรื่ องหลักสูตรใหม่
- รับทราบ
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ของคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอบรรจุเข้าแผน
กลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11
7.11 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการ รายงานการอนุมตั ิให้
นางสาวพรพิตรา สิ ทธิประศาสน์ คืนสภาพ
การเป็ นนักศึกษาเกินกําหนด 1 ปี เป็ นกรณี พิเศษ
7.12 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2556
ณ วันที่ 20 สิ งหาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 11.55 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

