มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมปรี ดี พนมยงค์ อาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม มธ.ศูนย์รังสิ ต
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง กิจกรรมที่ มธ. จัดเพื่อแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๑.๒ เรื่ อง พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๙
๑.๓ เรื่ อง สรุ ปยอดเงินบริ จาคสมทบองค์กฐิน
พระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๙
๑.๔ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๙
๒.๑ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙
สิ งหาคม ๒๕๕๙
๒.๒ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตามมติ
สภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

มติโดยย่อ
- รับทราบ

- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไข
- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข
- รับทราบ

-๒-

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
๔.๑ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

มติโดยย่อ
- รับรองรายงานการประชุมฉบับ
พิจารณาลับ โดยไม่มีการแก้ไข

๔.๒ เรื่ อง รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยูใ่ นบัญชี สกอ. - อนุมตั ิรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
ในบัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผูข้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย) จํานวน ๔ ราย
ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ หม่อมหลวง สาวิกา อุณหนันท์ ภาควิชา
การตลาด คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุ ขเจริ ญสิ น คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิ กา สวัสดิ์ศรี ภาควิชา
สถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์ ภาควิชา
สถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๔.๓ เรื่ อง การเสนอขอทบทวน - เห็นชอบไม่รับคําขอทบทวนผลการพิจารณาตําแหน่ง
ผลการพิจารณาตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
ศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

-๓-

เรือ่ ง
๔.๔ เรื่ อง ผลการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

มติโดยย่อ
- ๑. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๘ ราย ดังนี้
(๑) อาจารย์ ปิ ติพีร์ รวมเมฆ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(๒) อาจารย์ อัครพงษ์ คํ่าคูณ
วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
(๓) อาจารย์ ดร.พักตร์เพ็ญ ภูมิพนั ธ์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๔) อาจารย์ รุ่ งรัตน์ เต็งเก้าประเสริ ฐ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
(๕) อาจารย์ นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธาํ รง
คณะแพทยศาสตร์
(๖) อาจารย์ พญ.กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์
คณะแพทยศาสตร์
(๗) อาจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร
คณะสหเวชศาสตร์
(๘) อาจารย์ ดร.ตุลยากร เปล่งสุ ริยการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย ดังนี้
(๑) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ เตอร์ รักธรรม
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(๒) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ฯ
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี
คณะแพทยศาสตร์
(๔) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทกั ษ์
คณะแพทยศาสตร์

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๓. อนุมตั ิแต่งตั้งศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ คณะนิติศาสตร์
๔. อนุมตั ิแต่งตั้งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสู ง จํานวน
๑ ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะรัฐศาสตร์
๕. อนุมตั ิผไู ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์
ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสู ง จํานวน ๑ ราย และตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย
๖. กรณี ผไู ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์
จํานวน ๑ ราย มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
๗. อนุมตั ิให้ถอนเรื่ องการเสนอพิจารณาตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ กรณี ของคณะสหเวชศาสตร์ และ
มอบหมายให้ฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการไปพิจารณา
ตรวจสอบข้อมูล และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษ
คณะศิลปศาสตร์

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป และให้ดาํ เนินการนําความ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

๔.๖ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้ง
- อนุมตั ิแต่งตั้ง อาจารย์ แพทย์หญิง คชาภรณ์ นิ่มเดช
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัย
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ตามที่เสนอ

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๔.๗ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ

-อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
ดํารงตําแหน่งคณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป

๔.๘ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป

๔.๙ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล
กุมาร ปาวา ดํารงตําแหน่งคณบดีวทิ ยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป

๔.๑๐ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ
วิจิตรวาทการ ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดี
ศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็ นต้นไป

๔.๑๑ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
โครงสร้างและการบริ หารงานภายในส่ วนงาน
โครงสร้างและการบริ หารงาน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
ภายในส่ วนงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

-๖-

เรือ่ ง
๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
พ.ศ.๒๕๕๙

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่เสนอ

๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิการบริ หารภาควิชา - อนุมตั ิการจัดโครงสร้างการบริ หารงานภาควิชา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
จํานวน ๖ ภาควิชา
จํานวน ๖ ภาควิชา ตามที่เสนอ
๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักสูตรของคณะ
/สถาบัน ต่าง ๆ

- ๑. อนุมตั ิหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะพยาบาลศาสตร์
๑.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะสหเวชศาสตร์
๑.๓ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรี ยนรู้และ
การสอนแบบบู ร ณาการ (หลัก สู ต รทวิ ภ าษา/
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการเรี ยนรู้
และศึกษาศาสตร์
๒. อนุมตั ิหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน
๔ หลักสู ตร แบ่งเป็ นหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุ ง
๕ ปี จํานวน ๓ หลักสู ตร คือ
๒.๑ บัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๖๐) คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
๒.๒ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะพาณิ ชยศาสตร์ และ
การบัญชี

-๗-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒.๓ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การเชิงกลยุทธ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชี
๒.๔ หลักสู ตรที่ปรับปรุ งก่อนครบรอบ ๕ ปี
จํานวน ๑ หลักสู ตร คือ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรี ยนรู้
และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการเรี ยนรู้และ
ศึกษาศาสตร์
๓. อนุมตั ิปรับแก้หลักสูตรตามข้อสังเกตของ สกอ.
จํานวน ๑ หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๗) (ศูนย์รังสิ ต และศูนย์ลาํ ปาง)
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

๕.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิระบบประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๙

- อนุมตั ิระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และคณะ/สํานัก/สถาบัน ปี การศึกษา
๒๕๕๙ และมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๕.๖ เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดอํานาจ
- อนุมตั ิกาํ หนดอํานาจหน้าที่และแบ่งหน่วยงานภายใน
หน้าที่และแบ่งหน่วยงานภายใน
ส่ วนงานของสํานักงานที่มีหน้าที่ให้บริ การและ
ส่ วนงานของสํานักงานที่มีหน้าที่
สนับสนุนการบริ หารมหาวิทยาลัย
ให้บริ การและสนับสนุนการบริ หาร (สํานักงานอธิการบดีเดิม) ตามที่เสนอ
มหาวิทยาลัย (สํานักงานอธิการบดีเดิม)
๕.๗ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งรองอธิการบดี - ๑. รับทราบรองอธิการบดีลาออก และการปรับเปลี่ยน
(สื บแทน)
ตําแหน่งรองอธิการบดี

-๘-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งรองอธิ การบดี สื บแทน จํานวน ๓ ตําแหน่ง
ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ดํารงตําแหน่ง
รองอธิ การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สื บแทน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
(๒) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินนั ท์ วิศเวศวร
ดํารงตําแหน่งรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ สื บแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
(๓) รองศาสตราจารย์ สายฝน สุ เอียนทรเมธี
ดํารงตําแหน่งรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
สื บแทน รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้ง
- อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณา
ประจําตําแหน่ง ตามที่เสนอ
เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่ง
๖.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงร่ าง
- เห็นชอบให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
องค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Organizational Profile: OP)
ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
- รับทราบ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-๙-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
- รับทราบ
ให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๘
๗.๓ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทน
คณบดี จํานวน ๓ หน่วยงาน

- รับทราบ

๗.๔ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จํานวน ๒ ฉบับ

- รับทราบ

๗.๕ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานผลสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริ ญญาตรี
ที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี รุ่ นปี การศึกษา ๒๕๕๗

- รับทราบ

๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานหลักสู ตรใหม่
ที่ได้รับการบรรจุเข้าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

- รับทราบ

๗.๗ เรื่ อง คณะสหเวชศาสตร์รายงานการออก - รับทราบ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง
กําหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การ
ทางเทคนิคการแพทย์และการให้บริ การ
ทางวิชาการการกีฬาและการฟื้ นฟูทางกีฬา
ของศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพ จํานวน ๓ ฉบับ
๗.๘ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ ง
แก้ไขอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร

- รับทราบ

- ๑๐ -

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๙ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแก้ไข
- รับทราบ
หลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างและ
องค์ประกอบหลักสู ตร จํานวน ๑ หลักสู ตร
ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๗.๑๐ เรื่ อง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานเมื่อดํารงตําแหน่งครบ
วาระ ๓ ปี (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ –
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

- รับทราบ

๗.๑๑ เรื่ อง คณะเศรษฐศาสตร์รายงานการ
ขออนุมตั ิกนั เงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๑๒ เรื่ อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- รับทราบ
รายงานการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้ของหน่วยงาน ประจําปี ๒๕๕๙
ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม
๗.๑๓ เรื่ อง สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม - รับทราบ
รายงานการขยายเวลาการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๗.๑๔ เรื่ อง สถาบันทรัพยากรมนุษย์รายงาน
- รับทราบ
การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ และรายงานขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙

- ๑๑ -

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๑๕ เรื่ อง สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารรายงานการขอกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๑๖ เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- รับทราบ
รายงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และกันเงิน
งบประมาณ ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ไว้เบิกเหลื่อมปี
๗.๑๗ เรื่ อง รายงานการลงทุนของหน่วยงาน
- รับทราบ
ภายในมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๗.๑๘ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิขอ้ บังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมปรีดี พนมยงค์
อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์ รังสิ ต
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
----------------------------------------------
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