มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๘/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘
๑.๒ เรื่ อง คําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่ อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
๑.๓ เรื่ อง ข้อหารื อเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โดยใช้ระบบใหม่
๑.๔ เรื่ อง โครงการหลังคา Solar Rooftop
๑.๕ เรื่ อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัล
องค์กรที่มีความเป็ นเลิศในการบริ หารจัดงาน
ด้านการเงินการคลัง
๑.๖ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ
- รับทราบ

- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตามมติ
สภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
๔.๑ เรื่ อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ - รับรองรายงานการประชุมฉบับ
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พิจารณาลับ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

-๒-

เรือ่ ง
๔.๒ เรื่ อง ผลการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

มติโดยย่อ
-๑. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๕ ราย ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(๒) อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
คณะเศรษฐศาสตร์
(๓) อาจารย์ ดร.วุฒิพล สิ นธุนาวารัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๔) อาจารย์ แพทย์หญิง ตะวัน อิ่มวิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
(๕) อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธัญญา สิ ทธิเสฏฐพงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
(๑) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(๒) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นิสา สมิทธากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. อนุมตั ิให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ จํานวน ๕ ราย ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมคั เดช
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่ งสุ ริยะวิบลู ย์
คณะเศรษฐศาสตร์
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร พิชยั สนิธ
คณะเศรษฐศาสตร์
(๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ตรี ทศ เหล่าศิริหงส์ทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(๕) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุ ขเกษม โฆษิตเศรษฐ
คณะแพทยศาสตร์

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๔. อนุมตั ิให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือน
ขั้นสู ง จํานวน ๑ คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกั ษณ์
โรจนกิจอํานวย คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
๕. ผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์
จํานวน ๑ คน

๔.๓ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๔ เรื่ อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี

- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๕ เรื่ อง รายงานของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ กรณี
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์

- เห็นชอบมติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

๔.๖ เรื่ อง รายงานของคณะกรรมการ
- เห็นชอบมติคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ กรณี พนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ และมอบหมาย
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ให้ฝ่ายกฎหมายรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
สังกัดสถาบันไทยคดีศึกษา
ดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการอาคาร
๑. อนุมตั ิโครงการอาคารจอดรถและพื้นที่เช่าเชิงพาณิ ชย์
จอดรถและพื้นที่เช่าเชิงพาณิ ชย์
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ม.ธ.
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต ระยะเวลาเช่าที่เกินอํานาจของอธิการบดี
เฉลิมพระเกียรติ ณ ม.ธ. ศูนย์รังสิ ต
จาก ๕ ปี เป็ น ๓๐ ปี ในพื้นที่ประมาณ ๖.๙ ไร่ และ
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑.๕ ปี โดยรู ปแบบการก่อสร้าง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. การดําเนินการในการจัดหาผูล้ งทุนนั้น มอบหมายให้
ฝ่ ายบริ หารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการภายใต้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์จากที่ราชพัสดุซ่ ึ งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล
หรื อได้รับมอบหมายให้ใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการพัฒนาพื้นที่ - ๑. อนุมตั ิโครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณลานจอดรถด้านหลัง
บริ เวณลานจอดรถด้านหลังโรงเรี ยน
โรงเรี ยนอนุบาลแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่
อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประมาณ ๑๕ ไร่ เป็ นอาคารพักอาศัย ม.ธ. ศูนย์รังสิ ต
ให้เป็ นอาคารพักอาศัย ของสํานักงาน
โดยกําหนดระยะเช่าที่เกินอํานาจของอธิ การบดีจาก ๕ ปี
บริ หารทรัพย์สินและกีฬา ณ ม.ธ.
เป็ น ๓๐ ปี และระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี โดยรู ปแบบการ
ศูนย์รังสิ ต
ก่อสร้างต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
๒. การดําเนินการในการจัดหาผูล้ งทุนนั้น มอบหมายให้
ฝ่ ายบริ หารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการภายใต้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์จากที่ราชพัสดุซ่ ึ งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล
หรื อได้รับมอบหมายให้ใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์ - อนุมตั ิแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามที่เสนอ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๑. อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่เสนอ
๒. อนุมตั ิกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็ นกรรมการ
อุทธรณ์ จํานวน ๓ ราย คือ

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
(๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิ ต ณ นคร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธานกรรมการ
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา เป็ นกรรมการ
(๓) นายเสริ ม กัลยารัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
เป็ นกรรมการ

๕.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิเลื่อนชดใช้คืน
เงินยืมให้แก่มหาวิทยาลัยของ
คณะสหเวชศาสตร์

- อนุมตั ิให้คณะสหเวชศาสตร์ เลื่อนการชดใช้คืนเงินยืม
ให้แก่มหาวิทยาลัยจากเดิม เป็ นดังนี้ ปี งบประมาณ
๒๕๖๑ คืนเงินยืม จํานวน ๑๐ ล้านบาท และ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ คืนเงินยืม จํานวน ๑๑ ล้านบาท
รวมเป็ นเงิน ๒๑ ล้านบาท ตามที่เสนอ

๕.๖ เรื่ อง ขออนุมตั ิการต่อเวลาราชการ - อนุมตั ิตามที่เสนอ ดังนี้
ของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ ๑. ต่อเวลาราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๔ ราย คือ
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ จําเริ ญวงศ์
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มีโภคี
คณะเศรษฐศาสตร์
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพฒั น์ นนทปั ทมะดุลย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(๔) รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
๒. ไม่ต่อเวลาราชการของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน ๙ ราย คือ

-๖-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุ วนิ ยั ภรณวลัย
คณะเศรษฐศาสตร์
(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ เสื อดี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.เกสร สุ วรรณประเสริ ฐ
คณะแพทยศาสตร์
(๔) ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒั นา
คณะเศรษฐศาสตร์
(๕) รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบัติพานิช
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
(๖) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา
คณะแพทยศาสตร์
(๗) รองศาสตราจารย์ ดร.กําพล รุ จิวชิ ชญ์
คณะสหเวชศาสตร์
(๘) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทรโอภากร
คณะนิติศาสตร์
(๙) รองศาสตราจารย์ ดร.โดม สิ ทธิ เวทย์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

๕.๗ เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นสูงของบัญชีค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย

- อนุมตั ิปรับอัตราค่าจ้างขั้นสู งของบัญชีค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์เสนอ

๕.๘ เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดที่ ๘ ครั้งที่ ๒

- อนุมตั ิรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดที่ ๘ ครั้งที่ ๒ ตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้ผอู้ าํ นวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ รับข้อสังเกตไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป

-๗-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักการ
- เห็นชอบในหลักการการย้ายสังกัดส่ วนงานและ
การย้ายสังกัดส่ วนงาน และ
เปลี่ยนชื่อส่วนงาน ดังนี้
เปลี่ยนชื่อส่ วนงาน
๑. ส่ วนงานที่ขอเปลี่ยนชื่อ คือ
(๑) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ น
“กองพัฒนาคุณภาพ”
(๒) สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื อข่าย เป็ น “สํานักงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร”
(๓) สํานักงานจัดการทรัพย์สินและศูนย์บริ การ
การกีฬา เป็ น “สํานักงานบริ หารทรัพย์สินและ
กีฬา”
(๔) สํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพือ่ ประชาธิ ปไตย
ขอเปลี่ยนชื่อส่ วนงาน คือ
(๑) ศูนย์สญ
ั ญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิ ปไตย เป็ น
“ศูนย์ประชาธิ ปไตยและพลเมือง”
(๒) ศูนย์การปกครองท้องถิ่น เป็ น
“ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
๒. ส่ วนงานที่ขอเปลี่ยนสังกัด คือ กองประกันคุณภาพ
จากเดิมสังกัด สํานักงานบริ หารวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา ขอย้ายมาสังกัด “สํานักงานยุทธศาสตร์และ
การคลัง”
๓. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปดําเนินการพิจารณา
แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการ
จัดตั้งและการแบ่งส่ วนงานของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนชื่อและการเปลี่ยนสังกัดดังกล่าว

-๘-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวประกาศใน
ราชกิจนุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

๖.๒ เรื่ อง รายงานการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย จํานวน ๒ หน่วยงาน

- ๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม และ
มอบหมายให้ผอู้ าํ นวยการสํานักเสริ มศึกษาและ
บริ การสังคม และมอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการสํานัก
เสริ มศึกษาและบริ การสังคมรับผลการประเมิน
ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะ/ข้อสังเกตไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
๒. เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์ และ
มอบหมายให้คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
รับผลการประเมิน ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินทั้ง ๓ ข้อ ไปพิจารณาปรับปรุ ง
แก้ไขภายในระยะเวลา ๖ เดือน และเมื่อดําเนินการ
แล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๖.๓ เรื่ อง แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ของคณะนิติศาสตร์ จํานวน ๒ คน

- เห็นชอบการแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกของ
คณะนิติศาสตร์ จํานวน ๒ คน เพื่อทําหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึ กษาร่ วม หรื อกรรมการสอบของวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามที่เสนอ คือ
๑. ดร.สุ วนั ชัย แสงสุ ขเอี่ยม นายกสมาคมธุรกิจ
คลังสิ นค้าไซโล และห้องเย็น สาขาที่เชี่ยวชาญ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายธุรกิจ

-๙-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. ดร.รดีมาดา มุ่งการดี ผูจ้ ดั การส่ วนงาน IP
Management and Commercialization หน่วยงาน
Science & Innovation/บริ ษทั พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

๖.๔ เรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบ - เห็นชอบให้ใช้เค้าโครงการเรี ยนการสอนแทน มคอ. ๓
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และ มคอ. ๔ และให้ใช้เค้าโครงการเรี ยนการสอน
แห่งชาติ (TQF) (ฉบับที่ ๓)
ที่ปรับปรุ งเพื่อใช้ในภาคการศึกษาถัดไป แทน มคอ. ๕
พ.ศ. ๒๕๕๘
และ มคอ. ๖ ตามที่เสนอ
๖.๕ เรื่ อง ขอความเห็นชอบการใช้
ระบบการรับรองหลักสู ตรของ
สภาวิชาชีพในการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสู ตร

- เห็นชอบการใช้ระบบการรับรองหลักสู ตรของสภา
วิชาชีพในการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร
ตามที่เสนอ ดังนี้
๑. ระบบการรับรองหลักสู ตรของสภาเภสัชกรรม
ไปใช้ในหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ
คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เป็ นต้นไป
๒. ระบบการรับรองหลักสู ตรของสภากายภาพบําบัด
ไปใช้ในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด ของคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่
ปี การศึกษา ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป

๖.๖ เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับแก้หลักสูตร
- เห็นชอบปรับแก้หลักสูตรของคณะพาณิ ชยศาสตร์
ของคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี และการบัญชี ตามข้อสังเกตของ สกอ. จํานวน
ตามข้อสังเกตของ สกอ.
๒ หลักสูตร ตามที่เสนอ ดังนี้
จํานวน ๒ หลักสู ตร
๑. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. หลักสูตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘)

- ๑๐ -

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติโดยย่อ
- รับทราบ

๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญา
- รับทราบ
ให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๘
๗.๓ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการรายงานการ
อนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรม

- รับทราบ

๗.๔ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูบ้ ริ หาร จํานวน ๑ หน่วยงาน

- รับทราบ

๗.๕ เรื่ อง ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิขอ้ บังคับ มธ.

- รับทราบ

๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะของคณะนิติศาสตร์

- รับทราบ

๗.๗ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแก้ไข
- รับทราบ
หลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างและ
องค์ประกอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๗.๘ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ ง
แก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร

- รับทราบ

- ๑๑ -

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๙ เรื่ อง สํานักงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ
งวดการติดตามระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

- รับทราบและมอบหมายฝ่ ายการคลังรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

๗.๑๐ เรื่ อง สํานักงานตรวจสอบภายใน
รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี
และรายงานการเงินประจําเดือน ณ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

- รับทราบ

๗.๑๑ เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานผล
การดําเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน

- รับทราบ

๗.๑๒ เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานการขยาย
- รับทราบ
เวลาผูกพันและก่อหนี้ผกู พันข้ามปี และ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙
๗.๑๓ เรื่ อง สํานักงานวิทยาศาสตร์และ
- รับทราบ
เทคโนโลยีช้ นั สู งรายงานการออกประกาศ
การกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้บริ การของสํานักงานฯ
๗.๑๔ เรื่ อง อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน เมื่อดํารง
ตําแหน่งครบวาระ ๓ ปี (๑ มิถุนายน
๒๕๕๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

- รับทราบ

- ๑๒ -

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.
----------------------------------------------
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