มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง ประกาศผูท้ าํ หน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัย

มติโดยย่อ
- รับทราบ

๑.๒ เรื่ อง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําปี ๒๕๖๑

- รับทราบ

๑.๓ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทน
ในตําแหน่งรองอธิการบดี

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเชิงนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์
๔.๑ เรื่ อง นโยบายการเงิน งบประมาณ การลงทุน
- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปใน
การประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทน
ในตําแหน่งรองอธิการบดี

- อนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนในตําแหน่ง
รองอธิ การบดี จํานวน ๑๑ ราย ตามที่เสนอ

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๕.๒ เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ ๘ ครั้งที่ ๓

- เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ ๘ ครั้งที่ ๓
ตามที่เสนอ

๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับปรุ งหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร

- เห็นชอบในหลักการการปรับปรุ งหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานผูบ้ ริ หาร
โดยมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาและจัดทํา
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานผูบ้ ริ หารต่อไป

๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งประธานกรรมการ
นโยบายวิชาการ (สื บแทน)

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นประธานกรรมการนโยบายวิชาการ สื บแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป

๕.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. ....

- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไข
ข้อบังคับฯ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามต่อไป

๕.๖ เรื่ อง การให้สตั ยาบันแก่ศูนย์หนังสื อ
ใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่ารายรับจริ ง
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐

- ๑. ให้สตั ยาบันแก่ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ใช้เงินเกินกว่ารายรับจริ ง
เป็ นจํานวนเงิน ๓,๓๖๙,๓๗๕.๒๐ บาท
๒. ให้ใช้จากเงินสะสมของศูนย์หนังสื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในส่ วนจํานวนเงิน
รายจ่ายที่เกินกว่ารายรับจริ ง จํานวนเงิน
๓,๓๖๙,๓๗๕.๒๐ บาท

-๓-

เรือ่ ง
๕.๗ เรื่ อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งอธิการบดี

มติโดยย่อ
- ๑. อนุมตั ิเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
อธิ การบดี กรณี รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ ในอัตราเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กรณี รองอธิ การบดีที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
เป็ นสองเท่า

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง รายงานการประเมินผล
- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการ
ของผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สิ รินธรตามที่เสนอ
๖.๒ เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเสริ มศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์เสนอเป้ าหมาย
และแผนการปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน
ของผูอ้ าํ นวยการสถาบันเสริ มศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์และมอบหมายให้
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเสริ มศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาต่อไป

๖.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิให้อาจารย์ประจําที่มี
ความพร้อมเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ให้นกั ศึกษามากกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน
๑๐ คน

- เห็นชอบให้อาจารย์ประจําที่มีความพร้อม
เป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้นกั ศึกษา
มากกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน
ของคณะแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานผลการบริ หารงาน
- รับทราบ
ในตําแหน่งอธิการบดี ในรอบ ๗ ปี
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๓-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๗.๒ เรื่ อง คําชี้แจงข้อร้องเรี ยนคณบดี
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

- รับทราบ

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๓ เรื่ อง คณะศิลปศาสตร์รายงานการจัดทํา
แผนโครงการเตรี ยมงาน ๑๐๐ ปี
พระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนคริ นทร์ ให้องค์การยูเนสโก
เฉลิมพระเกียรติคุณเป็ นบุคคลสําคัญ

- รับทราบ

๗.๔ เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รับทราบ

๗.๕ เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๙
- ๒๕๖๐

- รับทราบ

๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายวิจยั รายงานผลการพิจารณา
รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐

- รับทราบ

๗.๗ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ ง
แก้ไขอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร

- รับทราบ

๗.๘ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๔๕ คน
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ของคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมือง

- รับทราบ

๗.๙ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานรายรับจริ งและ
รายจ่ายจริ งจากงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ณ สิ้ นไตรมาสที่ ๔
(ต.ค.๒๕๕๙-ก.ย.๒๕๖๐)

- รับทราบ

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๑๐ เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานเรื่ องที่อธิการบดี
อนุมตั ิการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๖๐

- รับทราบ

๗.๑๑ เรื่ อง สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการกันเงิน
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จากงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน ประจําปี ๒๕๖๐

- รับทราบ

๗.๑๒ เรื่ อง สํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อ
ประชาธิ ปไตยรายงานการกันเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๐
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

- รับทราบ

๗.๑๓ เรื่ อง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์รายงาน
การขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ และกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๐

- รับทราบ

๗.๑๔ เรื่ อง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์รายงาน
การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์อตั รา
ค่าบํารุ งและค่าตอบแทนแก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมและ
บริ การวิจยั

- รับทราบ

๗.๑๕ เรื่ อง สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารรายงานการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์
จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีพิเศษ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
๘.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่เสนอ

-๖-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๘.๒ เรื่ อง พิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการ
สรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

- เห็นชอบให้นาํ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการจัดตั้งและ
ดําเนินงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บงั คับกับการ
สรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรไปพลางก่อน

๘.๓ เรื่ อง ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย และแนวทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๐

- ๑. รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผน
พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สู่ ความเป็ นเลิศ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์

----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี
น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

