มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10/2550
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่อง การเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวม
ประชุมกับสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นโยบาย/แผนยุทธศาสตร
2.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 10 - 1. รับทราบผลการดําเนินงานในชวง
5 ป ของแผนกลยุทธเพื่อพัฒนา
(พ.ศ. 2550 – 2554)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549)
2. เห็นชอบหลักการแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ในสวนของยุทธศาสตรตาม
ภารกิจประจํา โดยเปลี่ยนวิสัยทัศนเดิมไป
เปน Core Value และกําหนดวิสัยทัศนใหม
ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนสถาบัน
วิชาการชั้นนําของประเทศในระดับ
นานาชาติ มีความเปนเลิศในการผลิต
บัณฑิต การสรางองคความรู และการ
แกปญ
 หาของประเทศ”
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เรื่อง

มติโดยยอ
ทั้งนี้ มอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยี นําเสนอรูปแบบการ
มอบหมายและการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณ
สําหรับดําเนินงานในแตละกิจกรรม ซึ่ง
ผูรับผิดชอบตั้งแตคณบดี ผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน จนถึงอธิการบดี จะถูก
กํากับดูแล เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ไดตกลงกันไว
รวมทั้งใหดําเนินการจัดทําแผนอื่น ๆ ให
สอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการดังกลาวดวย ไดแก แผนการศึกษา
แผนอัตรากําลัง แผนพัฒนากายภาพ แผน
งบประมาณ และอื่น ๆ โดยใหผูบริหาร
หนวยงานและหนวยงาน นําแผนไปจัดทํา
KPI และแผนกิจกรรม เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
สําหรับยุทธศาสตรตามภารกิจเชิง
พัฒนานั้น มอบหมายใหฝายวางแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีนาํ เสนอขอมูลเพื่อ
นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อแกไข
ปญหาที่ผานมาและพัฒนาไปสูเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน
3. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2551 และตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ 5 ตัวชี้วดั ดังนี้
1) รอยละของจํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่แลกเปลี่ยน
2) รอยละของขอเสนอโครงการวิจัยที่
ไดรับการประเมินในระดับ B ขึ้นไป
3) รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูรับบริการทาง
วิชาการ
4) รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูรับบริการทาง
การแพทย
5) จํานวนครั้งในการรายงานสารสนเทศ
ดานบุคลากรตอป
และใหเพิ่มตัวชี้วัดที่เปนเอกลักษณหรือจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ตัวชี้วัด คือ
1) จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาพิการ
2) รอยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
พิการ
3) จํานวนโครงการที่ใหความรูแกสังคม
ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายของ มธ.
ประจําป 2551

มติโดยยอ
- 1. อนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1.1 ประมาณการรายไดพิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนจํานวนเงิน
600,403,400 บาท
1.2 งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนจํานวนเงิน
600,403,400 บาท ประกอบดวย
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปจัดสรรให
คณะ/สํานัก/สถาบันและสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ฯ เปนจํานวนเงิน 207,628,700
บาท
(2) งบประมาณรายจายของ
หนวยงาน/โครงการที่สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี เปนจํานวนเงิน 392,774,700
บาท
2. อนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(คณะ/สํานัก/สถาบัน /โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ)
2.1 ประมาณการรายไดของหนวยงาน
ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ จํานวน 27
หนวยงาน เปนจํานวนเงิน 1,688,920,247
บาท
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2.2 งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ จํานวน 27
หนวยงาน เปนจํานวนเงิน 1,783,297,688
บาท
2.3 เห็นชอบใหคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นําเงินสะสมมาใชเกินรอยละ
10 ของยอดเงินสะสมซึ่งไมเปนไปตาม
เกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยคณะ
วิทยาศาสตรฯ นําเงินสะสมมาใชรอยละ
26.82
2.4 เห็นชอบใหคณะสหเวชศาสตรนําเงิน
สะสมมาใชเกินรอยละ 10 ของงบดําเนิน
การ ซึ่งไมเปนตามเกณฑที่สภามหาวิทยา
ลัยกําหนด โดยคณะสหเวชศาสตรนําเงิน
สะสมมาใชรอยละ 12.32 ของงบดําเนิน
การรวม
3. อนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานในกํากับ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
3.1 ประมาณการรายไดหนวยงานใน
กํากับ จํานวน 13 หนวยงาน เปนเงิน
1,142,798,450 บาท
3.2 งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานในกํากับ จํานวน 13 หนวยงาน
เปนเงิน 1,023,991,244 บาท
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- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ ศาสตราจารย ดร.
สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดี
ประกอบดวย
1. รองศาสตราจารย นรนิติ
เศรษฐบุตร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายชวน หลีกภัย
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ประธานสภาขาราชการ กรรมการ
5. ประธานสภาอาจารย กรรมการและ
เลขานุการ
3.3 ขออนุมตั ิรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
วาดวยการบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร ตอไป
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2550
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจาย
จากรายไดพิเศษ และรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
2550 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 – มิถนุ ายน
2550)
4.2 เรื่อง นโยบายการบริหารของผูอํานวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
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มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 24 กันยายน
2550 ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ สอง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 เรื่อง ขออนุมัติตั้งชื่อหองประชุมชั้น 3
- อนุมัติตั้งชื่อหองประชุมชั้น 3 อาคาร
อเนกประสงค 1 วา “หองประชุมบุญชู
อาคารอเนกประสงค 1
โรจนเสถียร” ตามที่เสนอ

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

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เลิกประชุมเวลา 17.40 น.
----------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

