มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 7/2556
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ความคืบหน้าร่ างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.2 เรื่ อง ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS ปี 2013
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติโดยย่อ
- รับทราบ
- รับทราบและมอบหมายให้ผชู ้ ่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษารับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณา

1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
1.4 เรื่ อง เชิญเข้าร่ วมในพิธีลงนามข้อตกลงสนับสนุน
เงินเพื่อการจัดการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
- รับรองรายงานการประชุม
มหาวิทยาลัย
ทั้ง 2 ครั้งโดยไม่มีการแก้ไข
2.1 ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
2.2 ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ - 1.อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 8 ราย ดังนี้
(1) อาจารย์ ธี ระรัตน์ จีระวัฒนา
คณะนิติศาสตร์
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(2) อาจารย์ วนิดา ชูอกั ษร
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(3) อาจารย์ ดร.บัญญัติ สร้อยแสง
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(4) อาจารย์ ดร.สัปปิ นันทน์ เอกอําพน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(5) อาจารย์ พญ.สุ พินดา ลีอมรสิ ริ
คณะแพทยศาสตร์
(6) อาจารย์ ปริ ญญา แร่ ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
(7) อาจารย์ มัณฑนา ดํารงศักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
(8) อาจารย์ ภาวิณี บุญเสริ ม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 1 ราย
ดังนี้
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สสิ ธร
เทพตระการพร คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
3. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือนขั้นสู ง 1 ราย ดังนี้
(1) ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 1 ราย

4.2 เรื่ อง การทบทวนผลการพิจารณากําหนดตําแหน่ง - เห็นชอบผลการพิจารณาตามที่
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการเสนอ
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4.3 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สํานักหอสมุด

4.4 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศ มธ.

4.5 เรื่ อง คณะศิลปศาสตร์ เสนอขออนุมตั ิ
ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2555
ให้นายวลาดิมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิการใช้พ้นื ที่ที่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ฯ เปิ ดเป็ นที่ทาํ การธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิแต่งตั้ง นางศรี จนั ทร์ จันทร์ชีวะ
ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2556
เป็ นต้นไป
- อนุมตั ิแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธเนศ
เมฆจําเริ ญ ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
16 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป
- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ อง

- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ อง เพื่อให้มีการ
พิจารณารายละเอียดก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตามที่อธิ การบดี
เสนอ
- 1. อนุมตั ิการจัดทํางบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ 2556 เพิ่มเติม
ระหว่างปี ครั้งที่ 2 รวม 3 แหล่งงบประมาณ
ดังนี้
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1.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
มหาวิทยาลัย (งบพิเศษ) โดยมีประมาณการ
รายได้และประมาณการรายจ่าย เป็ นเงิน
23,261,760 บาท และเป็ นการทํา
งบประมาณแบบสมดุล
1.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน จํานวน 8หน่วยงาน เป็ นเงิน
125,877,691 บาท ดังนี้
(1) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ
101,824,291 บาท
(2) คณะศิลปศาสตร์ 14,315,400 บาท
(3) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5,382,200 บาท
(4) คณะเศรษฐศาสตร์ 2,837,700 บาท
(5) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
450,000 บาท
(6) สถาบันไทยคดีศึกษา 430,000 บาท
(7) สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา
400,000 บาท
(8) คณะพยาบาลศาสตร์ 238,100 บาท
1.3 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานในกํากับ จํานวน 5 หน่วยงาน
เป็ นเงิน 19,779,687 บาท ดังนี้
(1) สํานักงานจัดการทรัพย์สิน
10,500,000 บาท
(2) ศูนย์บริ การการกีฬา 5,645,000 บาท
(3) ศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศแห่ง มธ.
1,834,503 บาท
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(4) ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
1,174,684 บาท
(5) วิทยาลัยสหวิทยาการ 625,500 บาท
2. อนุมตั ิการขอปรับลดงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ 2556 ของโรงพิมพ์
มธ. ดังนี้
(1) ปรับลดประมาณการรายได้
10,062,000 บาท จากเดิม 60,753,400 เป็ น
50,691,400 บาท
(2) ปรับลดประมาณรายจ่าย 9,414,780
บาท จากเดิม 56,231,500 บาท เป็ น
46,816,720 บาท

5.3 เรื่ อง การจัดโครงสร้างส่ วนงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ
ดังนี้
1. โครงการปรับโครงสร้างการบริ หาร
ส่ วนกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อเตรี ยมการรองรับการเป็ นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ
2. แผนภูมิโครงสร้างการบริ หารส่ วนกลาง
ของมหาวิทยาลัย
3. ภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบตั ิของ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน 4 สํานักงาน
(กลุ่มภารกิจ)
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริ หารส่ วนงาน
ที่มีหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงาน
สภามหาวิทยาลัยและการบริ หาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
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5. มอบหมายมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาและให้
มหาวิทยาลัยประเมินผลการดําเนินงาน
และนํารายงานสภามหาวิทยาลัยเมื่อครบ
1 ปี

5.4 เรื่ อง การพิจารณาร่ างสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการพัฒนา - มอบหมายให้อธิ การบดีเป็ นผูพ้ ิจารณา
และปรับปรุ งอาคารโรงอาหารกลาง มธ.ศูนย์รังสิ ต รายละเอียดและข้อเสนอเงื่อนไขที่แตกต่าง
จากกรอบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดทั้ง
2 กรณี ที่นาํ เสนอ และให้นาํ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
5.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิสญ
ั ญาจ้างบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนที่มหาวิทยาลัยจ้าง

- 1. อนุมตั ิกรอบแนวทางการลงทุนตาม
TOR ที่คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการเงินและทรัพย์สินให้ความ
เห็นชอบให้ปรับแก้ไขและให้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของสัญญา
2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หาร
สัญญาการจัดการกองทุนของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พิจารณาการปรับแก้ไข
สัญญาของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนทั้ง 3 แห่ง ให้ตรงกัน

5.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิยมื เงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

- 1. อนุมตั ิกรอบเงินยืมให้วทิ ยาลัย
โลกคดีศึกษาใน 2 ปี งบประมาณในวงเงิน
7,000,000 บาท โดยในปี งบประมาณ 2557
เป็ นเงิน 4,000,000 บาท และปี งบประมาณ
2558 เป็ นเงิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ใน
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ปี งบประมาณ 2558 ให้วทิ ยาลัยโลกคดี
ศึกษาจัดทําประมาณการรายได้-รายจ่าย
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
2. ให้วทิ ยาลัยโลกคดีศึกษาชดใช้คืน
เงินยืม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ในวงเงิน
2,000,000 บาท โดยตั้งเป็ นงบประมาณ
รายจ่ายใช้คืนมหาวิทยาลัยและให้ใช้คืน
ภายใน 4 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 25602563)

5.7 เรื่ อง ขออนุมตั ิเงินงบประมาณเพื่อการฟื้ นฟู
ความเสี ยหายจากอุทกภัย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบและทักท้ วง
6.1 เรื่ อง คณบดีคณะศิลปศาสตร์เสนอเป้ าหมาย
และแผนการปฏิบตั ิราชการ

- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ องและมอบหมายให้
ฝ่ ายวางแผนและการคลังนําไปพิจารณา
รายละเอียดให้ชดั เจนอีกครั้ง แล้วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิ
ราชการตามที่เสนอ และมอบหมายให้
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

6.2 เรื่ อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555

- เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2555
ตามที่เสนอ

6.3 เรื่ อง รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

- 1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และมอบหมายให้เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
ปรับปรุ งข้อเสนอแนะให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2. เห็นชอบเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12
และ 13 (สมศ. 12 และ 13) ตามที่เสนอ
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6.4 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาการทับซ้อนระหว่าง
ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษากับศูนย์ศึกษา
อื่น ๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน

- เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรื่ อง
การทับซ้อนระหว่างศูนย์เอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ศึกษาของสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษากับศูนย์ศึกษาอื่น ๆ ตามที่เสนอ

6.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจําปี 2556

- อนุมตั ิประกาศ มธ. เรื่ องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจําปี 2556 ตามที่เสนอ

6.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิผกู พันงบประมาณเพื่อดําเนินการ
เช่ารถยนต์ตจู้ าํ นวน 4 คัน เป็ นระยะเวลา 5 ปี

- อนุมตั ิให้ถอนเรื่ อง

6.7 เรื่ อง ขออนุมตั ิโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการ
ค่าจัดการพลังงานและผูกพันงบประมาณ 5 ปี

- อนุมตั ิโอนงบประมาณจากหมวดรายจ่าย
อื่นมาตั้งจ่ายรายการค่าจัดการพลังงานและ
ผูกพันงบประมาณข้ามปี เป็ นระยะเวลา
5 ปี ตามที่เสนอ

6.8 เรื่ อง การแก้ไขระเบียบ มธ. ว่าด้วยทุนสนับสนุน
การเขียนเอกสารทางวิชาการของ มธ. ชุดความรู ้
ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

- อนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ มธ.
ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนเอกสาร
ทางวิชาการของ มธ. ชุดความรู ้ทาง
วิชาการขั้นพื้นฐาน ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบและทักท้ วง
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

- รับทราบ
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7.3 เรื่ อง รายงานเรื่ องการแก้ไขหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต - รับทราบ
และหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
7.4 เรื่ อง การปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
7.5 เรื่ อง การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
7.6 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในด้านต่าง ๆ รอบวันที่ 1 ธันวาคม 255531 พฤษภาคม 2556 (จํานวน 9 ฝ่ าย)
7.7 เรื่ อง ผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน
7.8 เรื่ อง รายงานการใช้งบประมาณรายรับจริ งจ่ายจริ ง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
7.9 เรื่ อง การนําผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่ วมประกวด
และการจัดแสดงนิทรรศการ ณ กรุ งเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส
7.10 เรื่ อง คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายงานแผนปฏิบตั ิงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
7.11 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงิน ประจําปี 2553, 2554
และ 2555
7.12 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงการบริ หารหลักสู ตร
- รับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ได้ดาํ เนินการเร่ งรัดติดตามหน่วยงาน
สาธารณสุ ขโลก
ที่ยงั ค้างส่ งนํารายงานสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
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- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

