มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
๒.๑ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒.๒ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตามมติ
สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
๔.๑ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๑
๔.๒ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒.๑

มติโดยย่อ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข
- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมฉบับ
พิจารณาลับ โดยไม่มีการแก้ไข
- รับรองรายงานการประชุมฉบับ
พิจารณาลับ โดยไม่มีการแก้ไข

๔.๓ เรื่ อง รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยูใ่ นบัญชีรายชื่อ - อนุมตั ิรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่
ของ สกอ. เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ในบัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
จํานวน ๘ ราย ตามที่เสนอ ดังนี้
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุ มน
สาขาวิชาภาษารัสเซีย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภักดิ์ จันทร์สุกรี
สาขาวิชาภาษารัสเซีย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๓. รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุ ทศั น์
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุ ดา ภูมิจาํ นงค์
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
๖. รองศาสตราจารย์ พาสิ นี สุ นากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรี ยมโพธิ์
ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่ งแวดล้อม
คณะสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
สําหรับกรณี ของ อาจารย์ ดร.รมย์ ภิรมนตรี ศูนย์
รัสเซี ยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็ น
ผูป้ ระเมินผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ กรัณยา
ชั ย รั ต น์ ในตํ า แหน่ ง ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ นั้ น
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาตํา แหน่ ง
วิชาการไปพิจารณาทบทวน

๔.๔ เรื่ อง ผลการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

- ๑. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๖ ราย
ดังนี้
(๑) อาจารย์ อนุชนาฏ เจริ ญจิตรกรรม
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(๒) อาจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริ ญ
คณะรัฐศาสตร์
(๓) อาจารย์ เมธาวี โหละสุ ต
คณะศิลปศาสตร์
(๔) อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ลี้สุทธิ พรชัย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๕) อาจารย์ ดร.วิมลพักตร์ ศรี ไวย์
คณะสหเวชศาสตร์
(๖) อาจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิตรลดา มีพนั แสน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
(๑) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริ ญพร
คณะเศรษฐศาสตร์
(๒) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พนั ธ์
คณะแพทยศาสตร์

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๔.๕ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตร์

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะนิ ติศาสตร์ สื บแทน รองศาสตราจารย์
ณรงค์ ใจหาญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป็ นต้นไป

๔.๖ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงสร้างการแบ่ง - เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ส่ วนงานภายในสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๖ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายทางวิชาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๕.๗ เรื่ อง ขออนุมตั ิยา้ ยสังกัดหลักสู ตร
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสาธารณสุ ขโลก
(หลักสู ตรนานาชาติ)

- ๑. อนุมตั ิเฉพาะการย้ายหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุ ขโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) จากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
ไปสังกัดคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
๒. กรณี รายการอื่น ๆ มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาหารื อร่ วมกับสองหน่วยงานให้ได้ขอ้ ยุติ
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

๕.๘ เรื่ อง ขออนุมตั ิการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒

- ๑. อนุมตั ิงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒
เป็ นเงิน ๓๔๒,๙๕๒,๓๑๘ บาท จาก ๒ แหล่ง
งบประมาณ ดังนี้
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
เป็ นเงิน ๑๙๙,๕๘๔,๑๑๘ บาท เป็ นการจัดทํางบแบบขาดดุล
โดยขอใช้เงินสะสมซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
ในการทํางบประมาณ ปี ๒๕๕๙ เป็ นงบประมาณ
รายจ่ า ยเดิ ม และงบเพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ครั้ งที่ ๑ จํา นวน
๑,๖๐๕,๗๓๗,๑๐๐ บาท และได้ใช้เงิ นสะสมจํานวน
๑๙๔,๑๓๑,๘๐๐ บาท
สําหรับงบเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒ งบประมาณ
รายจ่ายจํานวน ๑๙๙,๕๘๔,๑๑๘ บาท โดยมาจากประมาณ
การรายได้จาํ นวน ๑๐,๙๐๑,๖๐๐ บาท และนําเงินสะสมมา
ใช้จาํ นวน ๑๘๘,๖๘๒,๕๑๘ บาท มาตั้งงบประมาณรายจ่าย
สําหรับงบลงทุนเพื่อสมทบการก่อสร้าง ๔ โครงการ คือ
(๑) สร้างอาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม ๑ รายการ
จํานวนเงิน ๕๗,๓๙๙,๑๐๐ บาท

-๖-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
(๒) ก่อสร้างอาคารพัชรกิติยาภา ๑ อาคาร
จํานวน ๔๑,๔๙๖,๕๘๘ บาท
(๓) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริ การพร้อมครุ ภณ
ั ฑ์
ประกอบอาคาร ม.ธ. ศูนย์ลาํ ปาง ๑ อาคาร
จํานวน ๘๕,๖๘๓,๘๓๐ บาท
(๔) ก่อสร้างอาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์ ม.ธ. ศูนย์รังสิ ต
จํานวน ๔,๑๐๓,๐๐๐ บาท
๑.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๑
เป็ นเงินจํานวน ๙๙,๕๘๔,๑๑๘ บาท โดยจะนํามาจาก
รายได้จาํ นวน ๑๐,๙๐๒,๖๐๐ บาท และเงินสะสมจํานวน
๑๘๘,๖๘๒,๕๑๘ รวมกับการใช้เงินสะสมเดิมครั้งที่ ๒
เป็ นเงินทั้งสิ้ นจํานวน ๓๘๒,๘๑๔,๓๑๘ บาท (ร้อยละรวมที่
นําเงินสะสมมาใช้ท้ งั หมดร้อยละ ๑๒.๑๘ ตามเกณฑ์
กําหนดให้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินสะสม)
๒. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
๙ หน่วยงาน เป็ นเงิน ๔๓,๓๖๘,๒๐๐ บาท
หน่วยงานไม่ขอใช้เงินสะสม สําหรับจัดทํางบเพิม่ เติม
ครั้งที่ ๒ มีรายได้เพิม่ เติมและ/หรื อใช้เงินจากการตั้ง
งบประมาณเกินดุล จํานวน ๒ หน่วยงาน
(๑) สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม งบประมาณ
รายจ่าย ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท โดยใช้งบจากการตั้ง
งบประมาณเกินดุล
(๒) ศูนย์ทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
งบประมาณรายจ่าย ๖๔๗,๕๐๐ บาท โดยมีรายได้
เพิ่มเติมจํานวน ๑,๖๔๑,๑๐๐ บาท
(๓) ใช้เงินสะสม และจัดทํางบประมาณรายจ่ายเป็ นไป
ตามเกณฑ์ ๗ หน่วยงาน

-๗-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
(๑) คณะรัฐศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย
๕๐๕,๖๐๐ บาท
(๒) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ งบประมาณ
รายจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
งบประมาณรายจ่าย ๖,๖๓๐,๐๐๐ บาท
(๔) วิทยาลัยนวัตกรรม งบประมาณรายจ่าย
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) คณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย
๒,๑๖๗,๑๐๐ บาท
(๖) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา งบประมาณ
รายจ่าย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ งบประมาณ
รายจ่าย ๑๒๙,๕๐๐,๕๐๐ บาท เป็ นการ
จัดทํางบแบบขาดดุล โดยมีรายได้เพิ่มเติม
จํานวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนําเงิน
สะสมมาใช้ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา
ข้อเสนอแนะที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารเงินสะสมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เพื่อนําเงินไปลงทุน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ
หิ รัญ รดีศรี เป็ นประธาน

๕.๙ เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสู ตร
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สื่ อสารมวลชน และคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาเฉพาะส่ วนที่จดั เก็บเกินอัตรา
ที่กาํ หนดให้นกั ศึกษา

- ๑. อนุมตั ิจดั เก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สื่ อสารมวลชน หลักสู ตรแบบเต็มเวลา
(ภาคกลางวัน) เหมาจ่าย อัตราคนละ ๑๖,๕๐๐
บาท/ภาคการศึกษา
๒. อนุมตั ิจดั เก็บอัตราค่าธรรมเนียมวิชาเสริ ม

-๘-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
พื้นฐาน หลักสู ตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน แบบเต็มเวลา
(ภาคกลางวัน) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา ในอัตรา
๘,๗๐๐ บาท/คน เก็บครั้งเดียว
๓. ให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชา
เสริ มพื้นฐานในภาคฤดูร้อน/๒๕๕๘ ที่จดั เก็บ
ไปแล้วเฉพาะส่ วนที่เกินให้แก่นกั ศึกษาตาม
หลักสูตรดังกล่าว
๔. การจัดเก็บรายการอื่นให้เป็ นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการปกติแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๑๐ เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดให้ส่วนงาน
- ๑. อนุมตั ิส่วนงานดังต่อไปนี้ดาํ เนินการรับจ่าย
เป็ นหน่วยงานที่ดาํ เนินการรับจ่าย
และ/หรื อเก็บรักษาเงินเพื่อกิจการของ
และหรื อเก็บรักษาเงินตามระเบียบ
ส่ วนงานได้ และให้เป็ นหน่วยงานตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๑ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
๑.๒ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑.๓ สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื อข่าย
๑.๔ สํานักงานศูนย์ทดสอบ
๑.๕ สํานักงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นสูง
๑.๖ สํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อ
ประชาธิ ปไตย
๒. อนุมตั ิส่วนงานดังต่อไปนี้บริ หารงบประมาณ
และการเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยหรื อ

-๙-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยที่วา่ ด้วยการจัดตั้งและ
การบริ หารหน่วยงานดังกล่าวโดยเฉพาะ
ต่อไปได้โดยอนุโลม
๒.๑ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๒.๒ สํานักงานศูนย์วจิ ยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันวิจยั
และให้คาํ ปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เดิม)
๒.๓ โรงเรี ยนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ทั้งนี้ การอนุมตั ิตามข้อ ๑ และ ๒ ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ อันเป็ นวันที่ขอ้ บังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการ
แบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เป็ นต้นไป จนกว่าจะได้มี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. อนุมตั ิโอนเงินรายได้ของสํานักทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจไปเป็ นของสํานักงาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ นั สู ง และดําเนินการ
รับ จ่าย เก็บรักษาเงินในนาม และบริ หารในนาม
ของสํานักงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช้ นั สูง
ทั้งนี้ โดยให้เริ่ มดําเนินการในปี งบประมาณ ๒๕๖๐
เป็ นต้นไป ส่ วนในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ศูนย์
ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
ดําเนินการรับจ่ายและหรื อเก็บรักษาเงินเพื่อกิจการ
ของศูนย์ทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

- ๑๐ -

เรือ่ ง

๕.๑๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิแนวทางการดําเนิน
การของหน่วยงานตามข้อสังเกต
จากการตรวจสอบบัญชีของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบ
หรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์

มติโดยย่อ
ต่อไปก่อน
๔. อนุมตั ิโอนเงินรายได้ของสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิ ปไตย และสถาบันต่อต้าน
การทุจริ ตคอรัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปเป็ นของสํานักงานสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย และดําเนินการรับ จ่าย เก็บรักษา
เงินในนาม และบริ หารในนามของสํานักงานสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ทั้งนี้ โดยให้เริ่ ม
ดําเนินการในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
ส่ วนในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ศูนย์สญ
ั ญา
ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิ ปไตยและต่อต้านการทุจริ ต
คอรัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดาํ เนินการ
รับจ่ายและหรื อเก็บรักษาเงินเพื่อกิจการของศูนย์
ต่อไปก่อน
- ๑. เห็นชอบแนวทางปฏิบตั ิตามที่เสนอ และ
ให้หน่วยงานจัดส่ งข้อมูลการดําเนินงาน
ให้ฝ่ายการคลังภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เพื่อให้ฝ่ายการคลังได้จดั ทําสรุ ป
รายงานให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน ๖๐ วัน (สิ้ นสุ ด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๒. มอบหมายให้ฝ่ายการคลังดําเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัย และนํารายงาน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุม
ครั้งต่อไปด้วย

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอและ

- ๑๑ -

เรือ่ ง

๖.๒ เรื่ อง รายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
๓ หน่วยงาน

๖.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิเปลี่ยนโครงการในการ
จัดบริ การวิชาการแก่สงั คมระดับสถาบัน
๖.๔ เรื่ อง การเสนอแต่งตั้งรองอธิ การบดี

มติโดยย่อ
มอบหมายให้คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รับ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หารทั้ง ๓ หน่วยงาน ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้คณบดีและผูอ้ าํ นวยการ
รับผลการประเมินซึ่ งเป็ นข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ไปพิจารณาดําเนินการ
- เห็นชอบเปลี่ยนโครงการในการจัดบริ การวิชาการ
แก่สงั คมระดับสถาบัน ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่เสนอ
- เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๘
๗.๓ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนรายงาน
การอนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนคณบดี
คณะนิติศาสตร์ และผูร้ ักษาการแทนคณบดี
คณะสหเวชศาสตร์
๗.๔ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารและความยัง่ ยืนรายงาน
การอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร จํานวน ๒ หน่วยงาน
๗.๕ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

- ๑๒ -

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแก้ไขหลักสูตร
แบบไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เชิงอาชีพเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ
(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๘) สถาบันภาษา
๗.๗ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ งแก้ไข
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร
๗.๘ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานรายรับจริ งและ
รายจ่ายจริ งจากงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สิ้ นไตรมาส ที่ ๒ รวมงบเพิ่มเติมระหว่างปี
ครั้งที่ ๑ (ม.ค.-มี.ค.๒๕๕๙)
๗.๙ เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รายงานการ
อนุมตั ิให้ยมื ตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่ องอื่น ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๕ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.
----------------------------------------------

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

