มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 9/2557
วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง รักษาราชการในตําแหน่งรองอธิ การบดี
ฝ่ ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์ขอลาออกจาก
ตําแหน่ง
1.2 เรื่ อง กําหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจําปี 2557
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
1.4 เรื่ อง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งการร่ วม
ถวายผ้าป่ าสามัคคี ณ วัดเพิม่ ทาน

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่
25 สิ งหาคม 2557

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
8 ราย ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.ปี เตอร์ รักธรรม
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(2) อาจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณะรัฐศาสตร์
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มติโดยย่อ
(3) อาจารย์ สมัชชนันท์ เอกปั ญญากุล
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
(4) อาจารย์ มล.วโรดม ศุขสวัสดิ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
(5) อาจารย์ ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
(6) อาจารย์ พญ.พรทิพา อิงคกุล
คณะแพทยศาสตร์
(7) อาจารย์ นพ.ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก
คณะแพทยศาสตร์
(8) อาจารย์ ดร.สิ ริมา มงคลสัมฤทธิ์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 3 ราย
ดังนี้
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต
ปัจฉิ มนันท์ คณะรัฐศาสตร์
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอจิตร
หอมรสสุ คนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี
เอี่ยมตระกูล คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
3. อนุมตั ิเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.
ภัทรพร สิ ริกาญจน คณะศิลปศาสตร์
4. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่ง
ทางวิชาการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
ตามที่เสนอ
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5. มอบหมายให้ฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณา

4.2 เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เสนอขออนุมตั ิแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งวิชาการ

- อนุมตั ิแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ อาจารย์
ดร.อมร พิมานมาศ ภาควิชาวิศวกรรม
และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
2. รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ
อาจารย์ ดร.โทชิอากิ คอนโด (Dr.Toshiaki
Kondo) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คือ อาจารย์ ดร.
ธี รยุทธ โหรานนท์ ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 21 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
เป็ นต้นไป

4.3 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
ประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์ ดํารงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนาต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
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4.4 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ าํ นวยการสํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2558

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
จิตติ มงคลชัยอรัญญา ดํารงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
สื บแทน รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร
อติวานิชยพงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
- 1. รับทราบงบประมาณแผ่นดินที่ มธ.
ได้รับจัดสรร จํานวน 3,299,859,700 บาท
ตามที่เสนอ
2. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
2.1 ประมาณการรายได้ 1,419,280,500 บาท
2.2 ประมาณการรายจ่าย 1,419,280,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนทัว่ ไปที่จดั สรรให้
คณะ/สํานัก/สถาบัน 341,526,100 บาท
(2) เงินรางวัลผลปฏิบตั ิราชการ
32,913,300 บาท
(3) เงินรางวัลด้านวิจยั 27,894,500 บาท
(4) งบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน
อธิ การบดี 956,050,100 บาท
(5) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ.
ศูนย์ลาํ ปาง 60,896,500 บาท
3. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะ/สํานัก/สถาบัน/หน่วยงานในกํากับ
(45 หน่วยงาน)
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(1) ประมาณการรายได้ 2,741,999,100 บาท
(2) เงินสะสมที่นาํ มาใช้เพื่อเป็ นงบประมาณ 190,793,800 บาท
(3) งบประมาณรายจ่าย 2,784,131,400 บาท
งบประมาณของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
1. ประมาณการรายได้ 2,600,000,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่าย 2,571,891,700 บาท
โดยอนุมตั ิให้หน่วยงานที่นาํ เงินสะสมมาตั้งเป็ นงบประมาณ
รายจ่ายตามเกณฑ์ จํานวน 16 หน่วยงาน
จํานวนเงิน 130,996,900 บาท
4. อนุมตั ิหน่วยงานที่นาํ เงินสะสมมาตั้งเป็ นงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าเกณฑ์ จํานวน 3 หน่วยงาน จํานวนเงิน 59,796,900 บาท
ดังนี้
4.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเงินสะสม จํานวน
111,342,200 บาท นําเงินสะสมมาใช้ 33,946,800 บาท คิดเป็ น
30.49% จากเกณฑ์ 12.5% เป็ นงบดําเนินการ 5.75 ล้านบาท
คิดเป็ น 5.17 % เป็ นงบลงทุน 28.19 ล้านบาท คิดเป็ น 25.32 %
4.2 วิทยาลัยนวัตกรรม มีเงินสะสม จํานวน 93,269,300 บาท
นําเงินสะสมมาใช้ 13,626,100 บาท คิดเป็ น 14.61% จากเกณฑ์
12.5% เป็ นงบดําเนินการ 2.32 ล้านบาท คิดเป็ น 2.49%
เป็ นงบลงทุน 11.30 ล้านบาท คิดเป็ น 12.12%
4.3 ศูนย์บริ การการกีฬา มีเงินสะสม 15,786,000 บาท
เงินสะสมมาใช้ 12,224,000 บาท คิดเป็ น 77.44% จากเกณฑ์
12.5% นํามาใช้เป็ นงบลงทุนทั้งหมด
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5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการ
เรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.

- 1. อนุมตั ิจดั ตั้งคณะวิทยาการเรี ยนรู ้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามที่เสนอ
2. อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริ หารงาน คณะวิทยาการเรี ยนรู ้และ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2557

5.3 เรื่ อง รายงานการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
เรื่ องการปรับปรุ งการบริ หารงานสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย (มติสภาฯ
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557)

- 1. อนุมตั ิรายงานรู ปแบบการปรับปรุ ง
การบริ หารงานสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตย รอบ 6 เดือน ตามที่เสนอ
2. อนุมตั ิให้แต่งตั้งผูร้ ักษาราชการใน
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย
2.1 ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์
รักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
ตั้งแต่วนั ที่ 27 – 28 กันยายน 2557
2.2 นายมนตรี ฐิรโฆไท รักษาราชการใน
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ ตั้งแต่วนั ที่ 29
กันยายน 2557 ต่อไปอีก 6 เดือน
3. มอบหมายให้รักษาราชการในตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตย ได้ดาํ เนินการแก้ไข
ระเบียบฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการบริ หาร ตามที่เสนอ
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5.4 เรื่ อง โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา
อาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต

มติโดยย่อ
-1. อนุมตั ิให้บริ ษทั เอกชนเป็ นผูล้ งทุน
ติดตั้งและดูแลระบบผลิตไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์ที่จะติดตั้งบนหลังคาอาคาร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
โดยให้มีการคัดเลือก
2. อนุมตั ิในหลักการระยะเวลาของ
สัญญาเกิน 5 ปี แต่การจะกําหนดเกิน 5 ปี
ไปจํานวนเท่าใดนั้นมอบหมายให้รักษา
ราชการในตําแหน่งรองอธิ การบดีฝ่ายการ
นักศึกษาและการเรี ยนรู ้ รับไปหารื อกับ
รักษาราชการแทนอธิ การบดีเพื่อพิจารณา
เจรจากับบริ ษทั เอกชน และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณารายละเอียดต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อระยะเวลาสิ้ นสุ ดลง กรรมสิ ทธิ์
ของระบบทั้งหมดต้องตกเป็ นของ
มหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้รักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษาและการ
เรี ยนรู้ รับข้อสังเกตในเรื่ องผลประโยชน์
ตอบแทน และควรจะได้หารื อกับผูท้ ี่ศึกษา
เรื่ องนี้โดยเฉพาะ (อาจารย์ ดร.ชโลทร
แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์
มธ.) เพื่อจะได้ขอ้ มูลดําเนินการครบถ้วน
ทุกด้าน
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5.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ผูป้ ฏิบตั ิงานสายวิชาชีพทางการพยาบาล
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานสายวิชาชีพ
ทางการพยาบาล กองกิจการนักศึกษา
พ.ศ. 2557 ตามที่เสนอ
5.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ผูป้ ฏิบตั ิงานโครงการตลาดวิชาธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2557

- อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานโครงการตลาด
วิชาธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 โดยให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
ตามที่เสนอ

5.7 เรื่ อง ทบทวนการขออุทธรณ์การต่อเวลาราชการ
อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- 1. ไม่ทบทวนการขออุทธรณ์การต่อเวลา
ราชการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เสนอ
2. การต่อเวลาราชการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2557 เป็ นไปตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 หน่วยงาน

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร และข้อเสนอแนะ
ทั้ง 2 หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ เสนอ และให้ผรู ้ ับการประเมินฯ
รับไปพิจารณาต่อไป
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6.2 เรื่ อง คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
เสนอเป้ าหมายและแผนปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบตามที่เสนอ

6.3 เรื่ อง ขอความเห็นชอบการรับรองรายชื่อวารสาร
ที่ไม่ได้อยูใ่ นฐานข้อมูลที่ สกอ. กําหนด
จํานวน 1 ชื่อ

- เห็นชอบการรับรองวารสารสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ (Journal of Social
Work)เป็ นเอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ ตามที่เสนอ

6.4 เรื่ อง ขอความเห็นชอบผลงานทางวิชาการประเภท - 1. เห็นชอบให้ใช้ผลงานทางวิชาการ
ตําราหรื อหนังสื อเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ
ประเภทตําราและหนังสื อ เพื่อเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์
ตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้ฝ่ายพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่ องการ
พิจารณาออกประกาศของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ในกรณี กาํ หนดให้ตาํ ราหรื อ
หนังสื อต้องมีดรรชนี (Index) ด้วย ควรมี
บทเฉพาะกาลให้กบั ผูท้ ี่ได้จดั พิมพ์ตาํ รา
และหนังสื อไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
6.5 เรื่ อง ขอความเห็นชอบการปรับแก้รอบการคิด
ภาระงานขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียง

- เห็นชอบการปรับแก้รอบการคิดภาระงาน
ขั้นตํ่าของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการและ
การเทียบเคียง รอบระยะเวลาของคณะ
แพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

6.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับแก้หลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามข้อสังเกต สกอ.

- อนุมตั ิให้ปรับแก้หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) ของ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามข้อสังเกตของ สกอ. ตามที่เสนอ
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6.7 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักเกณฑ์การแต่งตั้งศาสตราจารย์ - 1. อนุมตั ิในหลักการให้หลักเกณฑ์
วิจยั ให้กบั บุคคลที่มาจากหน่วยงานภายนอก
การแต่งตั้งศาสตราจารย์วจิ ยั ให้กบั บุคคล
โดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ที่มาจากหน่วยงานภายนอกของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้รักษาราชการแทน
อธิ การบดีในฐานะประธานคณะกรรมการ
อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร รับไปพิจารณา
(1) เรื่ องชื่อ “ศาสตราจารย์วิจยั ” อาจจะ
ไม่สอดคล้องกับชื่ อที่ ปรากฏในพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ
ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(2) เห็นชอบในหลักการให้หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง นั ก วิ จัย ที่ มี
ชื่อเสี ยงให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์วิจยั
เป็ นการใช้ ไ ด้ ทุ ก หน่ วย งานภายใ น
มหาวิ ท ยาลั ย ส่ วนรายละเอี ย ดให้ ไ ป
ดําเนิ นการออกเป็ นระเบียบหรื อข้อบังคับ
หรื อประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
- รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง อดีตรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์สุขศาสตร์
รายงานผลการดําเนินงาน
7.4 เรื่ อง รายงานรายรับจริ งและรายจ่ายจริ งจาก
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มธ. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้ นไตรมาสที่ 3

- 11 -

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

7.5 เรื่ อง รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ มธ. - รับทราบ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
7.6 เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
7.7 เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรายงาน
การขยายการเบิกจ่ายเงินปี งบประมาณ 2554 - 2555 และ
กันเงินปี งบประมาณ 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี
7.8 เรื่ อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา รายงานการออก
ประกาศเรื่ อง อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบํารุ ง
การใช้สถานที่อาคารศูนย์ญี่ปุ่น
7.9 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานเรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิเรื่ องที่
สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้
7.10 เรื่ อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
ส่ งรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
สําหรับสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
7.11 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานความก้าวหน้าการบริ หารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ มธ. พ.ศ. 2555 – 2559
7.12 เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานการส่ งงบการเงินของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2555 – 2556
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557
7.13 เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารท่าพระจันทร์ รายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (ธันวาคม 2556 –
พฤษภาคม 2557)
7.14 เรื่ อง คณะศิลปกรรมศาสตร์รายงานการออก
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.45 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

