มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 2/2556
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอความร่ วมมือ - รับทราบ
ในการกําหนดจํานวนแห่งและระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
1.2 เรื่ อง ร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่
21 มกราคม 2555

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3 ราย
(1) อาจารย์ ดร.นุชนาฏ เสื อเล็ก
คณะแพทยศาสตร์
(2)อาจารย์ นพ.รัฐฤกษ์ อรุ ณากูร
คณะแพทยศาสตร์
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(3) อาจารย์ พญ.อลิสา เสี ยงลิ่วลือ
คณะแพทยศาสตร์
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 3 ราย
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี
พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
(3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พานทิพย์
แสงประเสริ ฐ คณะพยาบาลศาสตร์

4.2 เรื่ อง รายงานผลการคัดเลือกผูส้ มควร
ได้รับการยกย่องเป็ นกีรตยาจารย์แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี 2555

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง การบริ จาคที่ดินให้กบั มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์โดยมีเงื่อนไข

- อนุมตั ิแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.เกษียร
เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์ ประจําปี 2555 และให้ฝ่าย
วิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป
- เห็นชอบการรับบริ จาคที่ดิน
จํานวน 1 งาน กับ 88 ตารางวา
ของนางสาวศรี สว่าง พัว่ วงษ์แพทย์
ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ และให้ดาํ เนินการตาม
กระบวนการของกฎหมายและ
เจตนารมณ์ของผูบ้ ริ จาคต่อไป
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5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิกรอบยุทธศาสตร์ การจัดทํา
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

- อนุมตั ิกรอบยุทธศาสตร์ การจัดทํา
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามที่เสนอ และให้ดาํ เนินการจัดทํา
รายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณจัดซื้อนํ้าประปา
จากบริ ษทั เอกชน

- อนุมตั ิตามที่เสนอ

- อนุมตั ิงบประมาณและการผูกพัน
งบประมาณในการจัดซื้ อนํ้าประปา
จากบริ ษทั เอกชนเป็ นระยะเวลา 10 ปี
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่าย
บริ หาร ศูนย์รังสิ ต รับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาดําเนิ นการต่อไป

5.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย

- อนุมตั ิปรับอัตราค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
ตามที่เสนอ

5.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับโครงสร้างการแบ่งส่ วน
ราชการ กองกิจการนักศึกษาและสํานักงาน
บริ หารการวิจยั

- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการจัดโครงสร้าง
สํานักงานอธิ การบดี (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2556 และการปรับโครงสร้าง
การแบ่งส่ วนราชการ กองกิจการ
นักศึกษา และสํานักงานบริ หาร
การวิจยั ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

6.2 เรื่ อง รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิ การบดี
(ครั้งที่ 2)

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิหลักสู ตรของคณะ/สถาบัน
ต่าง ๆ
จํานวน 37 หลักสูตร ตามที่เสนอ ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสู ตร
นานาชาติ) หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
2. หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 จํานวน 27
หลักสู ตร
3. หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ
ปรับปรุ ง พ.ศ.2556 จํานวน 9
หลักสู ตร
4. ให้ฝ่ายวิชาการดําเนินการนํา
หลักสู ตรอีกจํานวน 26 หลักสู ตร
ที่จะต้องปรับปรุ งนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้เสร็ จภายในเดือน
เมษายน 2556
- เห็นชอบรายงานการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของอธิ การบดีตามที่
เสนอและมอบหมายให้อธิ การบดี
รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ตาม
รายงานผลการประเมินไปพิจารณา
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6.3 เรื่ อง รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
3 หน่วยงาน (สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตย ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

- 1. เห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
3 หน่วยงาน และมอบหมายให้
ผูบ้ ริ หารทั้ง 3 หน่วยงาน
ได้ดาํ เนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
ตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. มอบหมายให้อธิ การบดีรับ
ข้อเสนอแนะส่ วนที่เกี่ยวข้องของทั้ง
3 หน่วยงานไปพิจารณา

6.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผดู้ าํ รงตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ และระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจ่ายเงิน
เพิม่ สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2556

- อนุมตั ิการจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผดู้ าํ รง
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอ

6.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจัดการเรี ยน - อนุมตั ิระเบียบ มธ. ว่าด้วยการ
การสอนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับวิชา จัดการเรี ยนการสอนและการจ่ายเงิน
ศึกษาทัว่ ไป กลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนสําหรับวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ. 2556 ตามที่
เสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รับทราบ
ตามที่ปรากฎในหนังสื อพิมพ์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
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7.3 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่าง - รับทราบ
ประเทศแห่ง มธ. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี
2555 และรายงานแผนปฏิบตั ิงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ
7.4 เรื่ อง คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรม และคณบดีวทิ ยาลัย
สหวิทยาการ รายงานแผนปฏิบตั ิงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ
7.5 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา รายงานผล
การดําเนินงาน ประจําปี 2555
7.6 เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
7.7 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2553, 2554
และ 2555 ณ วันที่ 16 มกราคม 2556
7.8 เรื่ อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี
พ.ศ. 2556 ประจําไตรมาสที่ 1
7.9 เรื่ อง การแก้ไขหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่ งไม่กระทบ
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
7.10 เรื่ อง อธิการบดีลงนามแต่งตั้งรองคณบดีเกินกว่าที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 2 คณะ
7.11 เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิงาน รองศาสตราจารย์ ดร.
เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เมื่อบริ หารงานครบวาระ 3 ปี แรก (1 ธันวาคม 2552 –
30 พฤศจิกายน 2555)
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8.1 เรื่ อง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอเป้ าหมาย
และแผนการปฏิบตั ิงาน

มติโดยย่อ
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผน
การปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้รับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา

8.2 เรื่ อง การต่อเวลาราชการของคณาจารย์ที่เกษียณ
อายุราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

- อนุมตั ิการต่อเวลาราชการของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. แผนอัตรากําลังการต่อเวลาราชการ
ระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2559
2. ต่อเวลาราชการคณาจารย์ จํานวน 2
ราย คือ
(1) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ
มีนะกนิษฐ คณะนิติศาสตร์
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา
รณเกียรติ คณะศิลปศาสตร์

8.3 เรื่ อง การขออนุมตั ิแก้ไขโครงการบริ การ
สังคมตามตัวบ่งชี้ที่ 8, 9 จํานวน 3 หน่วยงาน

- อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คม สมศ.8, 9
(ตัวบ่งชี้ที่ 8 และ 9) ของ 3 หน่วยงาน
คือ คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสาร
มวลชน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
การผังเมือง และวิทยาลัย
สหวิทยาการตามที่เสนอ
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8.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิใช้เงินสะสมในการปรับปรุ ง
สํานักทะเบียนและประมวลผล

- อนุมตั ิใช้เงินสะสมและเงินสิ นไหม
ทดแทนจํานวน 26,555,000 บาท
โดยแยกเป็ นเงินค่าสิ นไหมทดแทน
จํานวน 8,188,707.87 บาท และเงิน
สะสมจํานวน 18,366,292.13 บาท
เพื่อดําเนินการ ดังนี้
2.1 การปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร
สํานักงาน จํานวน 21,000,000 บาท
2.2 การปรับปรุ งห้องศูนย์ขอ้ มูลเพื่อ
การบริ การทางการศึกษา (Data
Center) จํานวน 5,170,000 บาท
2.3 ค่าออกแบบปรับปรุ งอาคารและ
ตกแต่งภายใน จํานวน 385,000 บาท

8.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิการลงทุนของมหาวิทยาลัย

- อนุมตั ิเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ดังนี้
1. ให้จดั ตั้งกองทุนเพิ่มอีก 1 กองทุน
โดยใช้หลักการและนโยบายการ
ลงทุนในหลักเกณฑ์เดียวกันกับ 2
กองทุน ที่ได้ดาํ เนินการอยูแ่ ล้ว ใน
วงเงินลงทุน 500 ล้านบาท
2. ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
2.1 จ้างบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ทิสโก้ จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หาร
จัดการกองทุน
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2.2 จ้างธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน) เป็ นผูร้ ับฝากสิ นทรัพย์ของ
กองทุน
3. ขยายวงเงินลงทุน สําหรับกองทุนที่
บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกสิ กรไทย จํากัด และบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิ ชย์ จํากัด จากเดิม แห่งละ 500
ล้านบาท เป็ น แห่งละ 800 ล้านบาท

8.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิการพัฒนาและปรับปรุ ง
โรงอาหารกลาง มธ.ศูนย์รังสิ ต

- อนุมตั ิการพัฒนาและปรับปรุ ง
โรงอาหารกลาง มธ. ศูนย์รังสิ ต ดังนี้
1. ให้บริ ษทั ทีเอ็นพี คอร์ เปอเรชัน่
จํากัด เช่าที่ดินเพื่อดําเนินโครงการ
ปรับปรุ งสถานที่บริ เวณโรงอาหาร
กลางเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ระยะเวลา
การเช่า 30 ปี เมื่อการก่อสร้างแล้ว
เสร็ จให้กรรมสิ ทธิ์ ของสิ่ งปลูกสร้าง
บนที่ดินที่ให้เช่าตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ค่าเช่าและค่าตอบแทน ดังนี้
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2.1 บริ ษทั ฯ มอบเงินสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยเพื่อการขนย้าย 300,000 บาท
2.2 บริ ษทั ฯ ตกลงชําระค่าเช่าหลังจาก
การก่อสร้างแล้วเสร็ จ และเมื่อเปิ ดดําเนินการ
ได้สมบูรณ์ โดยชําระค่าเช่าในอัตรา ดังนี้
ปี ที่ 1-5 ค่าตอบแทนปี ละ 5,500,000 บาท
ปี ที่ 6-10 ค่าตอบแทนปี ละ 6,325,000 บาท
ปี ที่ 11-15 ค่าตอบแทนปี ละ 7,273,750 บาท
ปี ที่ 16-20 ค่าตอบแทนปี ละ 8,364,812 บาท
ปี ที่ 21-25 ค่าตอบแทนปี ละ 9,615,534 บาท
ปี ที่ 26-30 ค่าตอบแทนปี ละ 11,062,464 บาท
ทั้งนี้ ให้บริ ษทั ชําระค่าเช่าภายในเดือนแรก
ในแต่ละรอบปี บริ หาร
2.3 ผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานตั้งแต่ปี
ที่ 11 ถึงปี ที่ 30 ให้คาํ นวณรายได้จากพื้นที่
เช่าร้านค้าทั้งหมดในอัตราร้อยละ 0.5 โดย
บริ ษทั จะชําระผลตอบแทนเป็ นรายปี ภายใน
15 วัน หลังจากสิ้ นเดือนสุ ดท้ายของปี บริ หาร
3. ตลอดระยะเวลาการเช่าผูเ้ ช่าต้องจัดให้มี
พื้นที่เพื่อการจําหน่ายอาหารในราคาประหยัด
บริ เวณพื้นที่ช้ นั 1 จํานวนพื้นประมาณ 1,500
ตารางเมตร โดยให้สิทธิกบั ผูค้ า้ รายเดิมที่เป็ น
คู่สญ
ั ญากับมหาวิทยาลัย จํานวน 15 ร้านค้า
ทําสัญญากับผูเ้ ช่าก่อน โดยผูเ้ ช่าตกลงให้
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่ วมในการกํากับดูแลการ
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จําหน่ายอาหารในพื้นที่ดงั กล่าวทั้งในด้าน
คุณภาพและราคาจําหน่าย โดยเฉพาะการ
กําหนดราคาจําหน่ายอาหารต้องได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อน โดยคํานึงถึง
ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้ อตามข้อมูลของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
4. รายรับจากตู้ ATM ที่ติดตั้งในโรงอาหาร
ปัจจุบนั จํานวน 6 ตู้ เป็ นของมหาวิทยาลัย
ในช่วงก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ติดตั้งในพื้นที่ใหม่ชวั่ คราว และรายรับจะเป็ น
ของบริ ษทั เมื่อก่อสร้างเสร็ จและได้ยา้ ยตู้
ATM กลับมาติดตั้งในพื้นที่เดิม ให้เป็ นไป
ตามสัญญาเดิมที่มหาวิทยาลัยทําไว้กบั
ธนาคาร เมื่อต่อสัญญาใหม่ให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่บริ ษทั จะตกลงกับธนาคาร

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี
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