มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง ขอพระราชทานนามพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประดิษฐานเป็ นชื่ออาคารหอประชุม
มธ. ศูนย์รังสิ ต

มติโดยย่อ
- รับทราบ

๑.๒ เรื่ อง ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

๑.๓ เรื่ อง รายงานความคืบหน้าของ
การสรรหาอธิ การบดี

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๐

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฉบับพิจารณาลับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๔.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

-๒-

เรือ่ ง
๔.๒ เรื่ อง ขอความเห็นชอบในการทําความ
ตกลงร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ/สถาบัน

มติโดยย่อ
-ให้ความเห็นชอบในการทําความตกลงร่ วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวน ๓๘๑ ฉบับ และระดับ
คณะ/สถาบัน จํานวน ๔๐๖ แห่ง ทั้งนี้
สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้อธิ การบดีได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการทําความตกลง
ร่ วมมือดังกล่าว และรายงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๕.๑ เรื่ อง ขอความเห็นชอบการต่ออายุงาน
- เห็นชอบการต่ออายุงานและไม่ต่ออายุงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ที่จะเกษียณอายุงาน ในปี งบประมาณ
ที่จะเกษียณอายุงาน ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรณี ผไู ้ ม่ประสงค์
จะต่ออายุงานในครั้งต่อไปไม่ตอ้ งนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
๕.๒ เรื่ อง รายงานการประเมินผลการ
- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ปฏิบตั ิงานผูบ้ ริ หาร ๖ ราย ตามที่เสนอ และ
จํานวน ๖ ราย
มอบหมายให้ผบู ้ ริ หารทั้ง ๖ ราย รับข้อเสนอแนะ
๕.๒.๑ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการทั้ง ๖ ราย รับข้อเสนอแนะ
ของผูบ้ ริ หาร จํานวน ๓ ราย
ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
๑. คณบดีคณะวารสารศาสตร์
ของผูบ้ ริ หารไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
และสื่ อสารมวลชน
๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๓. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์วจิ ยั
และให้คาํ ปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๕.๒.๒ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร จํานวน ๓ ราย
๑. คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
๒. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
๓. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๕.๓ เรื่ อง พิจารณาร่ างรายงานผลการ
ดําเนินงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๖.๑ เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖.๒ เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖.๓ เรื่ อง สํานักงานตรวจสอบภายใน
รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี
และรายงานการเงินประจําเดือน
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๖.๔ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานรายรับจริ ง
และรายจ่ายจริ งจากงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้ มธ. ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ณ สิ้ นไตรมาสที่ ๓
(ต.ค. ๒๕๕๙-มิ.ย. ๒๕๖๐)
๖.๕ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการอนุมตั ิ
ให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
(หลักสู ตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
เฉพาะรุ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๘ และ
๒๕๕๙ เป็ นกรณี พิเศษ

- เห็นชอบให้ถอนเรื่ องออก

- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

- รับทราบ

- รับทราบ

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอืน่ ๆ
๗.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูด้ าํ รงตําแหน่ง
คณบดี (สื บแทน)

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท
รุ จิวชิ ชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูด้ าํ รงตําแหน่งคณบดี สื บแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์
วังศกาญจน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
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

