มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12/2553
วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2553
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร
(สืบแทน)
1.2 เรื่อง มธ. กับการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
1.3 เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําป 2554
1.4 เรื่อง รายงานยอดเงินบริจาคสมทบพิธีถวายผา
พระกฐินพระราชทาน ประจําป 2553
1.5 เรื่อง แนะนําอธิการบดีคนใหม
1.6 เรื่อง มหาวิทยาลัยระดมทุนเพื่อสรางหองพัก
ผูปวยพิเศษของโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
1.7 เรื่อง เอกสารแจกในหองประชุม

มติโดยยอ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่
18 ตุลาคม2553

- รับรองรายงานการประชุม
ดังกลาวโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4.2 เรื่อง รายงานผลการพิจารณากรณีรองเรียน
อธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน

4.3 เรื่อง ขออนุมัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทน
4.4 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขกรณีขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.5 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

มติโดยยอ
- อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
จิราภา วรเสียงสุข ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สืบแทน
รองศาสตราจารย พรชัย ตระกูลวรานนท ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม2553
เปนตนไป
- เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ
/ขอบังคับเสนอ และมอบหมายให
มหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือตอบผู
รองเรียนตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/
ระเบียบ/ขอบังคับ เสนอ
- อนุมัติใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทน ตามที่เสนอ
- เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขฯ
- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 7 ราย ดังนี้
(1) อาจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท
คณะนิติศาสตร
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เรื่อง

มติโดยยอ
(2) อาจารย ดร.สถาพร โอภาสานนท
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
(3) อาจารย สุรเมศวร ฮาชิม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4) อาจารย แพทยหญิง อิสราภา
ชื่นสุวรรณ คณะแพทยศาสตร
(5) อาจารย สุมน ธิติโอฬาร
คณะแพทยศาสตร
(6) อาจารย ศุภเกต แสนทวีสุข
คณะแพทยศาสตร
(7) อาจารย ดร.เกษรา รักษพงษสิริ
คณะสหเวชศาสตร
2. อนุมัติแตงตั้งรองศาสตราจารย
จํานวน 7 ราย ดังนี้
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศวาท
สุคนธพันธ คณะนิติศาสตร
(2) ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง
จรินทรทิพย สมประสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร
(3) ผูชวยศาสตราจารย นาวาโท
นายแพทย คมสันติ์ สุวรรณฤกษ
คณะแพทยศาสตร
(4) ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย
ขจร ลักษณชยปกรณ
คณะแพทยศาสตร
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4.6 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขกรณีขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาสังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ

มติโดยยอ
(5) ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง
อรพรรณ โพชนุกูล
คณะแพทยศาสตร
(6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรชัย
พุทธกุลสมศิริ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
(7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ
โอภาประกาศิต สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
3. เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง
รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณะนิติศาสตร
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย และให
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ตอไป
- เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย/แผน
5.1 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนของอธิการบดี - อนุมัติเปาหมายและแผนของ
อธิการบดี ตามที่เสนอ
5.2 เรื่อง ขออนุมัติแผนงานการประกันคุณภาพ
- 1. ใหความเห็นชอบแผนงานการ
การศึกษา
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ปงบประมาณ 2554
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เรื่อง

มติโดยยอ
2. ใหความเห็นชอบหลักการจัดสรร
งบประมาณการประกันคุณภาพ
ประจําปงบประมาณ 2554 ใหกับ
คณะ/สํานัก/สถาบัน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดี

6.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย
6.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการใน
ตําแหนงรองอธิการบดี และรอง
อธิการบดี จํานวน 10 ราย ตามที่เสนอ
- อนุมัติแตงตั้งเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยและผูชวยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
4. ดร.วีรวัฒน กาญจนดุล กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
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6.4 เรื่อง ขอสัตยาบันการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนาและคาธรรมเนียม
การใชอุปกรณและ/หรือหองปฏิบัติการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร

มติโดยยอ
5. รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนผูบริหาร
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร
ขัมภลิขิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนผูบริหาร
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย นายแพทย
ภัทรวิทย รักษกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
8. ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
9. นางสุจิตรา อุตมวาทิน กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแทนขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย
10. ประธานสภาอาจารย กรรมการ
11. ประธานสภาขาราชการ กรรมการ
12. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
- ใหถอนเรื่องดังกลาว
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เรื่อง
6.5 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

6.6 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติและการแตงตั้ง
ศาสตราจารยพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
6.7 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติและการแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรและรองศาสตราจารยพิเศษแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

6.8 เรื่อง ขออนุมัติทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามป
งบประมาณในการเชาเครื่องคอมพิวเตอร
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

มติโดยยอ
- อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร ปการศึกษา 2553 จํานวน
3,453,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งบประมาณลงทุนสําหรับซื้อ
ครุภัณฑหองเรียน จํานวน 3,210,000
บาท
2. งบประมาณ หมวดคาใชจายสําหรับ
หองเรียน จํานวน 243,000 บาท
- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยคุณสมบัติและ
การแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ
- เห็นชอบในหลักการทีจ่ ะใหมีการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการสําหรับ
อาจารยที่เปนลูกจางชั่วคราวชาวตาง
ประเทศของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
โดยมอบหมายใหอธิการบดีไดพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัย และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
- อนุมัติทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามป
งบประมาณในการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
200 เครื่อง รวมระยะเวลา 36 เดือน
โดยใชเงินงบประมาณรายจายจาก
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เรื่อง

มติโดยยอ
รายไดของโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
1. ปงบประมาณ 2554 (มกราคมกันยายน 2554)จํานวนเงิน 1,620,000
บาท
2. ปงบประมาณ 2555 จํานวนเงิน
2,160,000 บาท
3. ปงบประมาณ 2556 จํานวนเงิน
2,160,000 บาท
4. ปงบประมาณ 2557 (ตุลาคมธันวาคม 2556) จํานวนเงิน 540,000
บาท

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือเห็นชอบ
7.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
7.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานการตรวจรายงาน
การประชุมและติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
7.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ

- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ
- อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานการตรวจ
รายงานการประชุมและติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
- อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/
ระเบียบ/ขอบังคับ ตามที่เสนอ
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เรื่อง
7.4 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัด
การศึกษา
7.5 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยทุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท-เอก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
7.6 เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
7.7 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย
ที่จะตออายุราชการ

7.8 เรื่อง ขออนุมัติตั้งชื่อหองประชุมชั้น 9
ตึกอเนกประสงค

มติโดยยอ
- อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา ตามที่เสนอ
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยทุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท-เอก (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ
- อนุมัติกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพิ่มอีก จํานวน 107 อัตรา
ตามที่เสนอ
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย
ที่จะตอเวลาราชการ ประกอบดวย
1. ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะรัฐศาสตร กรรมการ
3. คณบดีคณะสหเวชศาสตร กรรมการ
4. ประธานสภาอาจารย หรือผูแทน
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย กรรมการและเลขานุการ
- อนุมัติตั้งชื่อหองประชุม ชั้น 9
อาคารอเนกประสงค 1 วา “หอง
ประชุม คึกฤทธิ์ ปราโมช”
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เรื่อง
7.9 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย

7.10 เรื่อง รายงานการประเมินการกํากับดูแลตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยและรายงานการประเมิน
กรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

มติโดยยอ
- 1. เห็นชอบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 หนวยงาน
2. เห็นชอบขอเสนอของ
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ และขอใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ทาน ไดนําไปจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาว
เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
- 1 ใหความเห็นชอบรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
และรายงานการประเมินกรอบทิศทาง
การกํากับดูแลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในรอบ 12 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
2. อนุมัตินโยบายการกํากับดูแล
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย และ
นโยบาย/กรอบทิศทางการกํากับดูแล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจําป 2554
3. มอบหมายใหอธิการบดีไดพิจารณา
เรื่องการมอบอํานาจของสภา
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องที่มี
ลักษณะเปนงานประจํา และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
8.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา
8.3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในสวนของศูนยลําปางและศูนยพัทยา
8.4 เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ อาจารย
ธีรยุทธ บุญมี ผูอํานวยการสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
8.5 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
คณะศิลปศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
8.6 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินของคณะเศรษฐศาสตร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
8.7 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ 7.1
8.8 เรื่อง ประกาศจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
8.9 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจายจาก
รายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 4 ของสํานักงานอธิการบดี/
คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ/หนวยงานในกํากับ
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เรื่อง
8.10 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติโอนเงิน งบ มธ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
8.11 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบ มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549-2552 และ
กันเงินงบ มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ไวเบิกเหลื่อมป
8.12 เรื่อง คณบดีคณะศิลปศาสตรอนุมัติกันเงิน
งบประมาณ ประจําป 2553 ไวเบิกเหลื่อมป
8.13 เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย
8.14 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2552
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง การตั้งชื่อหองสมุดกลุมแพทยธรรมศาสตร

9.2 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยสํานักงานจัดการทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

9.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการใน
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม

มติโดยยอ
- รับทราบ

- ยืนยันการตั้งชื่อหองสมุดกลุมแพทย
ธรรมศาสตรวา “หองสมุดนงเยาว
ชัยเสรี”
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยสํานักงานจัดการ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยมีการแกไข
เพิ่มเติมในสวนประธานสภาอาจารย
หรือผูแทน และประธานสภาขาราชการ
หรือผูแทน เปนกรรมการ
- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.
กําพล รุจวิชชญ รองอธิการบดีฝาย
บริหาร ศูนยรังสิต เปนผูรักษาราชการ
ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักเสริม
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เรื่อง

9.4 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการในตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย

9.5 เรื่อง สํานักงานประสานศูนยการศึกษา
ภูมิภาคขออนุมัติคาใชจายคางเบิกขามป

มติโดยยอ
ศึกษาและบริการสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เปนตนไป
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูอํานวยการ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
คนใหม
- 1. อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.
อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝาย
บริหาร ทาพระจันทร เปนผูรักษา
ราชการในตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เปนตนไป
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งผูอํานวยการ
สถาบันทรัพยากรมนุษยคนใหม
2. อนุมัติชะลอการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย
จนกวาการปรับปรุงโครงสราง
สถาบันทรัพยากรมนุษยจะแลวเสร็จ
- อนุมัติใหสํานักงานประสานศูนย
การศึกษาภูมิภาคเบิกจายจากเงิน
งบ มธ. ประจําปงบประมาณ 2554
เงินสํารองจาย งบรายจายอื่น
สํานักงานอธิการบดี รายการสํารอง
จาย ภายในวงเงิน 224,250 บาท
สําหรับรายการคาออกแบบกอสราง
อาคารเอนกประสงคและสนามกีฬา
ในรม และ 156,523.14 บาท สําหรับ
รายการคาออกแบบกอสรางระบบ
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เรื่อง

มติโดยยอ

9.6 เรื่อง พิจารณาประกาศจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2553

สาธารณูปโภคและอาคารศูนย
ฝกอบรมทองถิ่น เบิกจายในลักษณะ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยเบิกจาย
ในลักษณะคาใชจายคางเบิกขาม
หลายป ตามที่เสนอ
- ใหความเห็นชอบประกาศจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
เพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ตามที่เสนอ และให
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตอไป
- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

