มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2555
วันจันทรที่ 17 กันยายน 2555
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2555

มติโดยยอ
- รับทราบ

1.2 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2555

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร

4.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร สืบแทน
รองศาสตราจารย ดร.ศิรพิ ร ขัมภลิขติ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เปนตนไป
- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 4 ราย ดังนี้
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เรื่อง

มติโดยยอ
(1) อาจารย พิเชฐ สายพันธ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(2) อาจารย ทพญ.ดร.สมหญิง
พัฒนธีรพงศ คณะทันตแพทยศาสตร
(3) อาจารย ดร.ศุภกรณ ภูเจริญศิลป
สถาบันภาษา
(4) อาจารย ดร.จารุณี วงศลิมปยะรัตน
วิทยาลัยนวัตกรรม
2. เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย ดร.อรพิน
ผลสุวรรณ สบายรูป คณะนิติศาสตร
และใหดําเนินการนําความกราบบังคม
ทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งตอไป
3. เห็นชอบผูไมผานเกณฑการพิจารณา
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน
1 ราย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งธรรมศาสตราภิชาน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

5.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
ของมหาวิทยาลัย มธ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

- อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.
ธเนศ อาภรณสุวรรณ ดํารงตําแหนง
ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค ตามที่เสนอ
- 1. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ มธ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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เรื่อง

มติโดยยอ
2. อนุมัติการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากรายได มธ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
2.1 งบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ
1) ประมาณการรายได
1,065,249,500 บาท
2) เงินสะสมที่นํามาตั้งเปน
งบประมาณรายจาย
34,000,000 บาท
3) งบประมาณรายจาย
1,099,294,500 บาท
3.1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่
จัดสรรใหคณะ/สํานัก/สถาบัน
306,870,100 บาท
3.2) งบประมาณรายจายของ
สํานักงานอธิการบดี
792,424,400 บาท
3.3) ผูกพันงบประมาณรายจาย
รายการคาเชารถตูโดยสารปรับ
อากาศขนาดไมต่ํากวา 11 ที่นั่ง
ของสํานักงานบริหารศูนย
ลําปาง ป 2557-2558 ปละ
372,000 บาท
2.2 งบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงาน (26 หนวยงาน)
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เรื่อง

มติโดยยอ
1) ประมาณการรายได
2,837,203,698 บาท
2) เงินสะสมที่นํามาตั้งเปน
งบประมาณรายจาย
116,255,967 บาท
3) งบประมาณรายจาย
2,942,165,169 บาท
3.1) คณะ/สบอ./สถาบัน
ภาษา 744,426,769 บาท
3.2) สํานัก/สถาบัน
63,067,100 บาท
3.3) โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ
2,034,671,300 บาท
โดยมีเงื่อนไขให 4 หนวยงาน
นําเงินสะสมมาตั้งงบประมาณ
เกินกวาเกณฑที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก
สํานักหอสมุด คณะนิติศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร และ
คณะสหเวชศาสตร
2.3 งบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงานในกํากับ
(20 หนวยงาน)
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เรื่อง

มติโดยยอ
1) ประมาณการรายได
1,770,710,849 บาท
2) เงินสะสมที่นํามาตั้งเปน
งบประมาณรายจาย
4,267,100 บาท
3) งบประมาณรายจาย
1,599,095,064 บาท

5.3 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการสําเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักทวง
6.1 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
6.2 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการสํานักทรัพยสินทางปญญาและ
บมเพาะวิสาหกิจ

- อนุมติยกเลิกการสําเร็จการศึกษา
จํานวน 3 ราย และอนุมัติแกไข
หลักสูตรปริญญาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ
- อนุมัติเปาหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ
- อนุมัติเปาหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานัก
ทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
7.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา
7.3 เรื่อง รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร

-6-

เรื่อง
7.4 เรื่อง รายงานการจัดทําแผนการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะรัฐศาสตรและผูอํานวยการสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

มติโดยยอ
- รับทราบ

7.5 เรื่อง รายงานการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
7.6 เรื่อง รายงานการรับบุคคลเขาศึกษาใน มธ.
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2556
7.7 เรื่อง รายงานการอนุมัติตั้งชื่อถนนใน
มธ. ทาพระจันทร
7.8 เรื่อง รายงานการตีพิมพผลงานของขาราชการ
ที่ไดรับการตอเวลาราชการ
7.9 เรื่อง รายรับจริงและรายจายจริงจากงบประมาณ
รายจายจากรายได มธ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 3
7.10 เรื่อง การวิเคราะหรายงานฐานะเงินลงทุน
ของหนวยงาน
7.11 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงิน ประจําป 2554
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ

- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
นายแพทย กัมมาล กุมาร ปาวา
เปนผูรักษาการในตําแหนงคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
เปนตนไป
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เรื่อง
8.2 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายคาจัดพิมพโปสการด
วิเทศสัมพันธ ปงบประมาณ 2553

8.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.3.1 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ใหเปนไปตามกรอบ TQF เพื่อใชใน
ปการศึกษา 2556

มติโดยยอ
- อนุมัติเบิกจายคาจัดพิมพโปสการด
วิเทศสัมพันธ เปนเงิน 20,800 บาท
โดยเบิกจายจากเงิน งบ มธ. ประจําป
งบประมาณ 2555 แผนงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาสงเสริมความ
เปนเลิศ งบเงินอุดหนุน สํานักงานวิเทศ
สัมพันธ รายการเงินอุดหนุนการ
ใหบริการนักศึกษาตางชาติ
- รับทราบ

8.3.2 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติประกาศกําหนด
อัตราคาแปลและบริการภาษาตางประเทศ
ศูนยประสานงานความรวมมือระหวาง
ประเทศและการแปล สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา

- รับทราบ

8.3.3 เรื่อง รายงานการแตงตั้งผูรักษาการ
ในตําแหนงคณบดีคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการผังเมือง

- รับทราบ

8.3.4 เรื่อง โครงการหลักสูตรใหมที่เสนอบรรจุ - รับทราบ
ในแผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
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เรื่อง

มติโดยยอ

8.4 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการในตําแหนง
คณบดีคณะศิลปศาสตร

- อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.
อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝาย
บริหาร ทาพระจันทร เปนผูรักษา
ราชการในตําแหนงคณบดีคณะศิลป
ศาสตร อีกตําแหนงหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณบดีคณะ
ศิลปศาสตรคนใหม

8.5 เรื่อง การจัดกิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลอง 20 ป
ธรรมศาสตรสูลานนา

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ สอง มธ. ทาพระจันทร
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.05 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

