มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 3/2556
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
- รับทราบ
สภามหาวิทยาลัย
1.2 เรื่ อง มูลนิธิ ต.ม.ธ.ก. รุ่ น 7 มอบทรัพย์สิน
ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.3 เรื่ อง กําหนดการจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์
ประจําปี 2556
1.4 เรื่ อง ธรรมศาสตราภิชาน ดร.สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ
ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจําปี 2556
1.5 เรื่ อง งานฌาปนกิจศพนายศุขปรี ดา พนมยงค์
ณ วัดพระศรี มหาธาตุ บางเขน
1.6 เรื่ อง ร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในกํากับของรัฐบาล ณ ปัจจุบนั
1.7 เรื่ อง นายพรเทพ พรประภา มอบเงินสนับสนุน
การเปิ ดหลักสูตรใหม่ที่ มธ. ศูนย์พทั ยา
1.8 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
1.9 เรื่ อง ข่าวที่ปรากฏในหนังสื อพิมพ์เรื่ องสรรหาคณบดี
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่
18 มกราคม 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข
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เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์
นรนิติ เศรษฐบุตร เป็ นผูส้ มควรดํารง
ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป
อีกวาระหนึ่ง และให้ดาํ เนินการนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
4.2 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ - 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 11 ราย
(1) อาจารย์ ดร.มฑุปายาส ทองมาก
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(2) อาจารย์ ดร.เมลดา สุ ดาจิตรอาภา
คณะศิลปศาสตร์
(3) อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุ ภคั วงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4) อาจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(5) อาจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
การผังเมือง
(6) อาจารย์ นายแพทย์ อินทนนท์
อิ่มสุ วรรณ คณะแพทยศาสตร์
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
(7) อาจารย์ ดร.พัชรี อิศรางกูร
ณ อยุธยา
คณะสหเวชศาสตร์
(8) อาจารย์ นพวรรณ จารุ สุสินธ์
คณะสหเวชศาสตร์
(9) อาจารย์ ดร.วรรณวิภา ศิริวฒั น์เวชกุล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(10) อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ กิตติปิยกุล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(11) อาจารย์ ดร.ประพันธ์ สุ ขสมปอง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
2. เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือนขั้นสู ง ท.11 จํานวน 1 ราย คือ
ศาสตราจารย์ ดร.ประสิ ทธิ์ เอกบุตร
คณะนิติศาสตร์

4.3 เรื่ อง รายงานผลการคัดเลือกผูส้ มควร
ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีเด่น ประจําปี
การศึกษา 2555

4.4 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะนิติศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
คณะนิติศาสตร์ ครู ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองริ นทร์
คณะศิลปศาสตร์ ครู ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์
3. อาจารย์ นิรันดร ทองอรุ ณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
ครู ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ณรงค์
ใจหาญ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
สื บแทน ศาสตราจารย์ ดร. สุ รศักดิ์
ลิขสิ ทธิ์ วัฒนกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน
2556 เป็ นต้นไป
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เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณค่าจัดการพลังงาน
มธ. ศูนย์รังสิ ต

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ อง ตามที่เสนอ

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิแก้ไขระเบียบ มธ. ว่าด้วยการ
จัดตั้งและบริ หารงานวิทยาลัยโลกาภิวตั น์ศึกษา

- 1. อนุมตั ิแก้ไขระเบียบ มธ. ว่าด้วย
การจัดตั้งและการบริ หารงาน
วิทยาลัยโลกาภิวตั น์ศึกษา หมวด 6 ข้อ
32 (2) ตามที่เสนอ
2. มอบหมายมหาวิทยาลัยรับไป
พิจารณาชื่อ “วิทยาลัยโลกคดีศึกษา”
ว่าถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งหรื อไม่ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1

- อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
ของมหาวิทยาลัยประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1
และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม
ระหว่างปี ครั้งที่ 1 ตามที่เสนอ ดังนี้
1. การนําเงินสะสมมาตั้งงบประมาณ
เกิ น กว่ า เกณฑ์ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
กําหนดไว้ จํานวน 3 หน่วยงาน คือ
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นําเงินสะสมมาใช้ในงบลงทุน
22,722,000 บาท งบดําเนินการ
2,000,000 บาท รวม 24,722,000 บาท
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
ร้อยละรวมที่นาํ มาใช้ 23.85,5.58 และ 29.43
ตามลําดับ (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 12.5 กรณี ใช้
เป็ นงบดําเนิ นการไม่เกินร้อยละ 4 ของเงิน
สะสม) เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษา และ
เพื่อปรับปรุ งสถานที่ของคณะฯ พร้อมจัดซื้อ
ครุ ภณ
ั ฑ์ทดแทนของเดิมที่เกิดความเสี ยหาย
จากอุทกภัย
1.2 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเงินสะสม
มาใช้ 556,300 บาท ในงบดําเนินการ ร้อยละ
รวมที่นาํ มาใช้ 5.44 ของเงินสะสม (เกณฑ์ไม่
เกินร้อยละ 5) เพื่อจ้างเหมาดูแลสวน และ
ซ่อมแซมท่อระบายนํ้าอาคารศูนย์ญี่ปุ่นที่ชาํ รุ ด
และครุ ภณ
ั ฑ์ที่เสื่ อมสภาพ/ชํารุ ดเนื่องมาจาก
อุทกภัย
1.3 วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ เงิน
สะสมมาใช้ 20,000,000 บาท ในงบลงทุน
ร้อยละรวมที่นาํ มาใช้ 47.89 ของเงินสะสม
(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15) เพื่อปรับปรุ งพื้นที่
บริ เวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 จํานวน
3 ห้อง คือ ห้องจํานวน 200 ที่นงั่ 1 ห้อง และ
ห้องจํานวน 50 ที่นงั่ 2 ห้อง ซึ่ งเดิมพื้นที่ใน
ส่ วนนี้ไม่ได้ใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอน ทําให้
วิทยาลัยต้องปรับปรุ งพื้นที่ใหม่ท้ งั หมด เพื่อ
รองรับการเรี ยนการสอนภายในเดือนสิ งหาคม
2556
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
2. การจัดทํางบเพิม่ เติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 เป็ น
เงิน 156,995,489 บาท จาก 3 แหล่งงบประมาณ
2.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
มหาวิทยาลัยประมาณการรายได้ และ
งบประมาณรายจ่าย เป็ นเงิน 22,000,000 บาท
เป็ นการทํางบประมาณแบบสมดุล
2.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
8 หน่วยงาน เป็ นเงิน 114,495,489 บาท ดังนี้
(1) คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
10,000,000 บาท
(2) คณะพยาบาลศาสตร์ 38,880 บาท
(3) คณะศิลปศาสตร์ 2,600,000 บาท
(4) สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา 300,000
บาท
(5) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
72,554,809 บาท
(6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,423,500 บาท
(7) คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 24,722,000 บาท
(8) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
556,300
บาท
2.3 เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานในกํากับ จํานวน 2 หน่วยงาน
เป็ นเงิน 20,500,000บาท คือ
1. วิทยาลัยสหวิทยาการ 500,000 บาท
2. วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
20,000,000 บาท
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เรือ่ ง
5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิแผนการเงินโครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

มติโดยย่อ
- 1. อนุมตั ิยกเว้นการนําส่ งเงินให้
มหาวิทยาลัยตามอัตราที่กาํ หนด
ในระเบียบ มธ. ว่าด้วยโครงการบริ การ
สังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ของโครงการหลักสู ตรไทยศึกษาและ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาจีนศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ)
ตั้งแต่เริ่ มเปิ ดการศึกษาจนถึง
ปี งบประมาณ 2557 และให้วทิ ยาลัย
นําส่ งเงินตามอัตราข้างต้นของ
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็ นต้นไป
2. อนุมตั ิแผนการเงินโครงการ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาเซี ยนศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
ปรี ดี พนมยงค์ ดังนี้
2.1 ให้วทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ จัดเก็บค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ดังนี้
- ค่าหน่วยกิต อัตราหน่วยกิตละ
3,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมพิเศษ อัตราหน่วยกิตละ
15,000 บาท
ทั้งนี้ให้วทิ ยาลัยนําส่ งค่าหน่วยกิตให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ มธ. ว่าด้วย
โครงการบริ การสังคมของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย ส่ วนค่าธรรมเนียม
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
พิเศษ ให้ยกเว้นการนําส่ งงบการเงิน
ตามอัตราที่กาํ หนดในระเบียบฯ และให้
วิทยาลัยนําส่ งเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็ นต้นไป
2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ให้นาํ ส่ ง
มหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 100
2.3 ในปี งบประมาณใดมีค่าใช้จ่าย
สู งกว่ารายได้ วิทยาลัยฯ จะต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
3. มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและการ
คลังรับข้อสังเกตกรณี การยกเว้นการ
นําส่ งเงินตามระเบียบฯ ของ
มหาวิทยาลัยไปพิจารณา

5.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิใช้เงินสะสมเพื่อสมทบเป็ น
ค่าก่อสร้างอาคารเรี ยนรวม มธ. ศูนย์ลาํ ปาง

- อนุมตั ิให้ใช้เงินสะสมจํานวน
50 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 3 ปี
(ปี พ.ศ. 2556 จํานวน 10 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2557 จํานวน 20 ล้านบาท และ
ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 20 ล้านบาท)
เพื่อเป็ นเงินสมทบการก่อสร้างอาคาร
เรี ยนรวมความสู ง 5 ชั้น ณ มธ. ศูนย์
ลําปาง ตามที่เสนอ

5.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการผลิตบัณฑิตร่ วมการพัฒนา - อนุมตั ิโครงการผลิตบัณฑิตร่ วมการ
สังคมอย่างยัง่ ยืน เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืนเข้าศึกษาใน
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการวิจยั ทางสังคม
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
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การวิจยั ทางสังคม คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ปี การศึกษาละไม่เกิน
2 คน รวม 4 รุ่ น โดยเริ่ มตั้งแต่
ปี การศึกษา 2556 – 2559 ตามที่เสนอ

5.7 เรื่ อง ขออนุมตั ิปิดหลักสูตรบริ หารธุรกิจ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี

- อนุมตั ิปิดหลักสู ตรบริ หารธุรกิจ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
ของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
ฉบับ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
1/2556 เป็ นต้นไป ตามที่เสนอ

5.8 เรื่ อง ขออนุมตั ิระเบียบ มธ. ว่าด้วยทุนสนับสนุน
การเขียนเอกสารทางวิชาการของ มธ.
ชุดความรู้ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

- อนุมตั ิระเบียบ มธ.ว่าด้วยทุน
สนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ชุดความรู ้
ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
ตามที่เสนอ

5.9 เรื่ อง ขออนุมตั ิระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตสําหรับข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
พ.ศ. 2556

- อนุมตั ิระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตสําหรับ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2556 และ
ให้เพิ่มข้อความในคํานิยามให้หมายถึง
การสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ

5.10 เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่ วนงานภายใน สํานักงานเลขานุการ
วิทยาลัยโลกาภิวตั น์ศึกษา

- อนุมตั ิกาํ หนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่ วนงานภายใน สํานักงานเลขานุการ
วิทยาลัยโลกาภิวตั น์ศึกษา จํานวน
4 งาน ตามที่เสนอ
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5.11 เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่ วนงานภายใน สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์

- อนุมตั ิกาํ หนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่ วนงานภายในสํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 3 งาน
ตามที่เสนอ

5.12 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
อธิการบดี

- อนุมตั ิแต่งตั้งนางดวงใจ ศุภสารัมภ์
ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิเป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- 1. เห็นชอบหลักสู ตรและการเปิ ดสอน
หลักสู ตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ
รวมจํานวน 15 หลักสู ตร ตามที่เสนอ
2. รับทราบข้อสังเกตของคณะ
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ตามที่เสนอ

6.2 เรื่ อง รายงานงบการเงินและรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสํานักงานจัดการ
ทรัพย์สิน

- เห็นชอบรายงานงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สํานักงานจัดการทรัพย์สิน ณ วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ

6.3 เรื่ อง รายงานผลการประเมินผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
จัดการเรี ยนการสอนตามตัวบ่งชี้ที่ 13

- เห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานจัดการเรี ยน
การสอน จํานวน 23 หน่วยงาน
ตามที่เสนอ
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6.4 เรื่ อง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
เสนอเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิ
งานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
และให้ดาํ เนิ นการตามเป้ าหมายและ
แผนการปฏิบตั ิงานตามที่เสนอ

6.5 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
เสนอเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา และให้ดาํ เนิน
การตามเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิ
งาน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

6.6 เรื่ อง เรื่ องที่ผา่ นคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ เสนอขอแก้ไขระเบียบฯ มธ.
ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณสําหรับตําแหน่ง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

- อนุมตั ิระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สมนาคุณสําหรับตําแหน่งทางวิชาการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รับทราบ
ตามที่ปรากฎในหนังสื อพิมพ์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง ผลการสัมมนา ขับเคลื่อนหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาอย่างมียทุ ธศาสตร์
7.4 เรื่ อง การแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
7.5 เรื่ อง การปรับแก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
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7.6 เรื่ อง รายงานการประเมินตนเองของอดีตคณบดี - รับทราบ
คณะพยาบาลศาสตร์
7.7 เรื่ อง รายรับจริ งและรายจ่ายจริ งจากงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ มธ. ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556 ณ สิ้ นไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมธันวาคม 2555)
7.8 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2553, 2554
และ 2555 ณ 12 มีนาคม 2556
7.9 เรื่ อง รายงานสถานะเงินกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
7.10 เรื่ อง รายงานผลการตรวจสอบกรณี เสนอชื่อ
กีรตยาจารย์ มธ. ประจําปี การศึกษา 2555
7.11 เรื่ อง โครงการใหม่ที่เสนอบรรจุในแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559)
7.12 เรื่ อง รายงานเรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิผกู พัน
งบประมาณข้ามปี การเช่ารถยนต์ประจํา
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (เพิม่ เติม)
8.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิทบทวนแผนกลยุทธ์ มธ.
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556

- เห็นชอบการเสนอทบทวนแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ตามที่เสนอ
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8.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิต่อเวลาราชการของคณาจารย์
ที่จะเกษียณอายุราชการในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556

- เห็นชอบการต่อเวลาราชการของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน
3 ราย ตามที่เสนอ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา
บํารุ งรักษ์ คณะศิลปศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
วัลลี สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พันเอก ถวัลย์
ฤกษ์งาม คณะสหเวชศาสตร์

8.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
ตามตัวบ่งชี้ที่ 8,9 เพิ่มเติมจํานวน 5 หน่วยงาน

- เห็นชอบโครงการบริ การวิชาการ
แก่สงั คม ตามตัวบ่งชี้ที่ 8,9 เพิ่มเติม
จํานวน 5 หน่วยงาน ตามที่เสนอ

8.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิรับนักศึกษาตามโครงการผลิต
พยาบาลเพื่อพัฒนาสุ ขภาพประชาชนในจังหวัด
ชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจําปี การศึกษา 2556
คณะพยาบาลศาสตร์

- อนุมตั ิรับนักศึกษาตามโครงการผลิต
พยาบาลเพื่อพัฒนาสุ ขภาพประชาชน
ในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
ประจําปี การศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ

8.5 เรื่ อง ข้อหารื อกรณี การสรรหาคณบดีคณะพาณิ ชย - รับทราบ
ศาสตร์และการบัญชี
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์

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

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.
เลิกประชุมเวลา 12.35 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

