มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั งที 10/2556
วันจันทร์ ที กันยายน
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ ตึกโดม ชันสอง
------------------------

เรือง
ระเบียบวาระที เรื อง ประธานแจ้ งให้ ทประชุ
ี
มทราบ
1.1 เรื อง กําหนดจัดงานฉลองพระชันษา
สังฆราชา ปี
1.2 เรื อง เอกสารแจกในทีประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรื อง รับรองรายงานการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครังที 9/2556 เมือวันที
26 สิงหาคม 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที เรื อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที เรื อง เสนอทีประชุ มเพือพิจารณาลับ
4.1 เรื อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

- . อนุมตั ิแต่งตังผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน ราย
( ) อาจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) อาจารย์ แพทย์หญิง วันวิสาข์ หิ มะคุณ
คณะแพทยศาสตร์
( ) อาจารย์ แพทย์หญิง ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล
คณะแพทยศาสตร์
( ) อาจารย์ นายแพทย์ รัฐพล ว่องวันดี
คณะแพทยศาสตร์
( ) อาจารย์ ปิ ยะวรรณ ขนาน
คณะพยาบาลศาสตร์
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. อนุมตั ิแต่งตังรองศาสตราจารย์ จํานวน ราย
ดังนี
( ) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชพงศ์
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
( ) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( ) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั วงษ์ทศั นียก์ ร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
( ) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิ ยะ ปิ นศรศักดิ
คณะแพทยศาสตร์
( ) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ
คณะสหเวชศาสตร์
. เห็นชอบให้แต่งตังศาสตราจารย์ ราย
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม
คณะรัฐศาสตร์
. สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้ดาํ เนินการ
กราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตังต่อไป
. รับทราบจํานวนบุคลากรทีมีตาํ แหน่งทาง
วิชาการของ มธ. ตามทีเสนอ

4.2 เรื อง รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน - อนุมตั ิแต่งตัง ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริ สุต
คณบดีทีจัดตังใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ทังนีตังแต่
วันที ตุลาคม
เป็ นต้นไป
4.3 เรื อง รายงานผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัย - อนุมตั ิแต่งตัง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
กัมมาล กุมาร ปาวา ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ทังนี ตังแต่วนั ที
ตุลาคม
เป็ นต้นไป
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4.4 เรื อง รายงานผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัย - อนุมตั ิแต่งตัง ศาสตราจารย์ วันทนี ย ์ วาสิ กะสิ น
สหวิทยาการ
ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ทังนี
ตังแต่วนั ที ตุลาคม
เป็ นต้นไป
ระเบียบวาระที เรื อง เสนอทีประชุ มเพือพิจารณา
5.1 เรื อง ขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ - . รับทราบงบประมาณแผ่นดินที มธ. ได้รับ
ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ
จัดสรรปี งบประมาณ
จํานวน
พ.ศ. 2557
2,599,109, บาท
2. อนุมตั ิงบประมาณปี 2557 ดังนี
. แผนปฏิบตั ิราชการ มธ. ประจําปี
งบประมาณปี
. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
มหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ
( ) ประมาณการรายได้ ,259,189, บาท
( ) ประมาณการรายจ่าย ,259,189, บาท
( . ) เงินอุดหนุนทัวไปทีจัดสรรให้คณะ/สํานัก/
สถาบัน และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ
352,348, บาท
( . ) จัดสรรเงินอุดหนุนให้หน่วยงาน
18,628, บาท
( . ) งบประมาณรายจ่ายของสํานักงานอธิการบดี
888,212, บาท
- ผูกพันงบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่าย
เดินทางเพืองานราชการ
(ค่าเช่ารถตูโ้ ดยสารปรับอากาศขนาดไม่ตากว่
ํ า
ทีนัง) กองกลาง
ปี
ปี ละ ,188, บาท

-4-

เรือง

มติโดยย่อ
- ผูกพันงบประมาณรายจ่ายรายการสวัสดิการ
ขนส่ งมวลชน ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับส่ งภายใน
มธ.ศูนย์รังสิ ต รถก๊าซ NGV คัน
ปี
ปี ละ ,000, บาท
- ผูกพันงบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่าย
เดินทางเพืองานราชการ (ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ
มธ.ศูนย์ลาํ ปาง คัน) ปี
– 2559 ปี ละ
1,600, บาท
. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
หน่วยงาน โดยอนุมตั ิให้ หน่วยงาน
นําเงินสะสมมาตังงบประมาณเกินกว่าเกณฑ์
ทีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักหอสมุด คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สํานักทรัพย์สินทางปั ญญา
และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
( ) ประมาณการรายได้ ,615,228, บาท
( ) เงินสะสมทีนํามาเพือเป็ นงบประมาณ
189,651, บาท
( ) งบประมาณรายจ่าย ,646,126,940 บาท
. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2,327,900,000 บาท
( ) ประมาณการรายได้ ,327,900,000 บาท
( ) งบประมาณรายจ่าย ,289, , บาท
. หน่วยงานทีนําเงินสะสมมาตังเป็ น
งบประมาณรายจ่ายเกินเกณฑ์
(1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเงิน
สะสมมาใช้ ,177, บาท
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เป็ นงบดําเนินการ ,618, บาท คิดเป็ น
. % จากเกณฑ์ % และงบรวม
26,177, บาท คิดเป็ น . % จากเกณฑ์
12.5 %
( ) สํานักหอสมุด นําเงินสะสมมาใช้
17,781, บาท
เป็ นงบรวม ,781, บาท คิดเป็ น . %
จากเกณฑ์ . %
( ) คณะนิติศาสตร์ นําเงินสะสมมาใช้
6,264, บาท
เป็ นงบดําเนินการ ,677, บาท คิดเป็ น
. % จากเกณฑ์ %
และงบรวม ,264, บาท คิดเป็ น . %
จากเกณฑ์ . %
( ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ นําเงินสะสม
มาใช้ ,394, บาท
เป็ นงบดําเนินการ ,394, บาท คิดเป็ น
% จากเกณฑ์ %
และงบรวม ,394, บาท คิดเป็ น %
จากเกณฑ์ %
( ) สํานักทรัพย์สินทางปั ญญาและบ่มเพาะ
วิสาหกิจ นําเงินสะสมมาใช้ , บาท
เป็ นงบดําเนินการ , บาท คิดเป็ น . %
จากเกณฑ์ % และงบรวม , บาท
คิดเป็ น % จากเกณฑ์ 5 %
( ) วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์
ทํางบประมาณขาดดุล ,656, บาท
และเป็ นหน่วยงานทีจัดตังใหม่ยงั ไม่มีเงินสะสม
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5.2 เรื อง ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัย
- อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตังและบริ หารงาน การจัดตังและบริ หารงานสถาบันศึกษาความ
สถาบันศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศ ร่ วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัย
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 ธรรมศาสตร์ พ.ศ.
ตามทีเสนอ
5.3 เรื อง ขออนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการ
- . อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาจํานวน
เพือพิจารณากําหนดจํานวนคณาจารย์ทีจะ และตัวบุคคลของคณาจารย์ทีจะต่อเวลาราชการ
เกษียณเวลาราชการและอยูใ่ นข่ายทีจะได้รับ ประจําปี พ.ศ.
ประกอบด้วย
การพิจารณาต่อเวลาราชการ
1.1 ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
1.2 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ
. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ
1.4 ประธานสภาอาจารย์ หรื อผูแ้ ทน กรรมการ
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการและเลขานุการ
. ให้คณะกรรมการทีเป็ นบุคคลภายนอกมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าเบียประชุมตามอัตราของกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาเบียประชุมคณะกรรมการ
พ.ศ.
และให้ได้รับเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าพาหนะเดินทางมาประชุมแก่บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย พ.ศ.
ตามทีเสนอ
5.4 เรื อง ขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
งบประมาณ ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ์

- . อนุมตั ิค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี โดยเบิกจ่ายจาก
เงินงบ มธ. ประจําปี
แผนงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ งบเงิน
อุดหนุน สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ รายการ
โครงการพัฒนา มธ. ไปสู่ สถาบันวิชาการระดับ
นานาชาติ นิทรรศการ แนะนําหลักสู ตรนานาชาติ
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ภายในวงเงิน , . บาท
. โครงการร่ วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาภายในวงเงิน 344,274.81
บาท
. โครงการพัฒนา มธ. ไปสู่ สถาบันวิชาการ
ระดับนานาชาติ การจัดสรรทุน ให้นกั ศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษาแบบรับปริ ญญา ภายในวงเงิน
, . บาท
. อนุมตั ิในหลักการสําหรับการจ่ายเงินทุน
การศึกษาให้กบั นักศึกษาชาวต่างประเทศ และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยให้เบิกจ่าย
เป็ นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามทีจ่ายจริ ง ค่าทีพัก
เหมาจ่าย/เดือน และรายจ่ายอืนทีเกียวข้องกับ
การศึกษา ตามทีอธิ การบดีอนุมตั ิ

5.5 เรื อง ขออนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและ
การประเมินค่างานตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงาน จํานวน 4 ตําแหน่ง

- อนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งและการประเมินค่างาน
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน จํานวน
ตําแหน่ง ตามทีเสนอ และมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของทีประชุม
ไปพิจารณา

5.6 เรื อง ขออนุมตั ิเงินงบประมาณเพือการฟื นฟู - . รับทราบรายการมหาวิทยาลัยได้รับเงินชดเชย
ความเสี ยหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
จากการประกันภัยตามทีเสนอ ดังนี
ค่าสิ นไหมทดแทน จํานวน , , , . บาท
เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน , , . บาท
เงินสะสมและเงินรายได้หน่วยงาน
จํานวน , , . บาท
รวม
จํานวน , , , . บาท

-8-

เรือง

มติโดยย่อ
โดยมหาวิทยาลัยใช้เงินในการฟื นฟูทงหมด
ั
เงินค่าสิ นไหมทดแทน จํานวน , , , . บาท
เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน , , . บาท
เงินสะสมและเงินรายได้หน่วยงาน
จํานวน , , . บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ น จํานวน , , , . บาท
โดยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเงิน
ค่าสิ นไหมทดแทนคงเหลือ , , . บาท
. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากการได้รับเงินชดเชย
การประกันภัย ของหน่วยงาน ดังนี
. สํานักงานอธิการบดี ปี งบประมาณ
เป็ นเงิน
จํานวน , , . บาท
ปี งบประมาณ
เป็ นเงินจํานวน , , .
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ น จํานวน , , .
บาท
. หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ
เป็ นเงิน จํานวน , , . บาท
ปี งบประมาณ
เป็ นเงินจํานวน , , .
บาท รวมเป็ นเงินทังสิ น , , . บาท
สองรายการเป็ นเงินทังสิ น จํานวน
, , , . บาท โดยมีรายได้คงเหลือ
, , . บาท เป็ นของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.7 เรื อง ขออนุมตั ิจดั เก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการ
ปกติแบบเหมาจ่าย ของคณะแพทยศาสตร์

- อนุมตั ิให้จดั เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
ของคณะแพทยศาสตร์ จํานวน หลักสู ตร
ตามทีเสนอ
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ระเบียบวาระที เรื อง เสนอทีประชุ มเพือเห็นชอบหรื อทักท้วง
6.1 เรื อง ขออนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการ
- อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการจัดเตรี ยมระบบ
จัดเตรี ยมระบบบริ หารจัดการเพือรองรับ บริ หารจัดการเพือรองรับการเป็ นมหาวิทยาลัย
การเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ในกํากับ ดังนี
1. อธิการบดี
ทีปรึ กษา
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
ประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
รองประธานกรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ ลิขสิ ทธิวัฒนกุล
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ศรี สมรัก อินทุจนั ทร์ ยง
กรรมการ
. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศกั ดิ กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิ ริธีรศาสน์
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี สิ รสุ นทร
กรรมการ
12. ประธานสภาอาจารย์
กรรมการ
13. ประธานสภาข้าราชการ กรรมการ
. อาจารย์ ดร.อริ สรา กําธรเจริ ญ กรรมการ
15. นางศรี จนั ทร์ จันทร์ชีวะ กรรมการ
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16. นางนวลรักษ์ ชอบชืน กรรมการ
17. นางสาวสมสุ ณีย ์ ดวงแข กรรมการ
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้ อง ศรี สนิ ท
กรรมการและเลขานุการ
19. นายยุทธนา เพชรโพธิศรี
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
. นายนัทธี ฤทธิ ดี
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

6.2 เรื อง ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดเสนอ
เป้าหมายและแผนการปฏิบตั ิราชการ

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิราชการ
ของผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด ตามทีเสนอ

6.3 เรื อง ขอเสนอประกาศ มธ. เรื องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มธ. ประจําปี พ.ศ. 2557

- เห็นชอบประกาศ มธ. เรื องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด มธ.
ประจําปี พ.ศ.
ตามทีเสนอ

ระเบียบวาระที เรื อง เสนอทีประชุ มเพือทราบ
7.1 เรื อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่ - รับทราบ
ผูส้ าํ เร็จการศึกษา
7.3 เรื อง การปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ - รับทราบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร
7.4 เรื อง รายงานการแต่งตังผูร้ ักษาการในตําแหน่ง -รับทราบ
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
7.5 เรื อง รายงานเรื องทีคณะอนุกรรมการสภา - รับทราบ
มหาวิทยาลัยด้านกฎหมายฯ อนุมตั ิระเบียบ/
ข้อบังคับ
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7.6 เรื อง รายงานเรื องรายรับจริ งและรายจ่ายจริ ง
- รับทราบ
จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มธ.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ณ สิ นไตรมาสที
(ตุลาคม
– มิถุนายน )
7.7 เรื อง รายงานการแก้ไขชือปริ ญญาภาษาอังกฤษ
-รับทราบ
ในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
คณะเศรษฐศาสตร์
7.8 เรื อง รายงานรางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น ประจําปี 2555 - รับทราบ
7.9 เรื อง รายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการ - รับทราบ
ศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศเมือบริ หารงาน
ครบวาระ
7.10 เรื อง รายงานการนําส่ งงบการเงิน ประจําปี 2555 - รับทราบ
ระเบียบวาระที 8 เรื องอืน ๆ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที เรื อง กําหนดการประชุ มสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครังต่ อไป วันจันทร์ ที ตุลาคม 2556
เวลา . น. ณ ห้ องประชุ มสั ญญา ธรรมศักดิ
ตึกโดม ชันสอง มธ. ท่าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริมประชุมเวลา
เลิกประชุมเวลา

.
.

น.
น.

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

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

