มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 4/2557
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
- รับทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 เรื่ อง นักวิจยั มธ. ได้รับรางวัลการประกวด
ผลงานการประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุ งเจนีวา
1.3 เรื่ อง กําหนดการจัดงานวันปรี ดี ประจําปี 2557
1.4 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2557

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ - 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 8 ราย ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
(2) อาจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
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(3) อาจารย์ ดร.สุ วดี ทองสุ กปลัง่
หรรษาสุ ขสิ น คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
(4) อาจารย์ ดร.สุ ปราณี กองคํา
คณะแพทยศาสตร์
(5) อาจารย์ ดร.นวลจันทร์ ใจอารี ย ์
คณะแพทยศาสตร์
(6) อาจารย์ ดร.สุ วรรณา โควะวินทวีวฒั น์
คณะสหเวชศาสตร์
(7) อาจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง
คณะสหเวชศาสตร์
(8) อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง กุศล
ตันติวงส์ คณะทันตแพทยศาสตร์
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 1 ราย
คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี ระชัย
ธนานันต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่ง
ทางวิชาการ ตามที่เสนอ

4.2 เรื่ อง ขอทบทวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
และเปลี่ยนวันเสนอแต่งตั้งของผูเ้ สนอ
ขอกําหนดตําแหน่งระดับศาสตราจารย์

- อนุมตั ิตามที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเสนอ

4.3 เรื่ อง รายงานผลพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยฯ

- อนุมตั ิตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เสนอทั้ง 2 ราย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง แนวทางการดําเนินนโยบายด้าน
วิจยั ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติโดยย่อ
- เห็นชอบแนวทางการดําเนินนโยบายด้านวิจยั
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้ฝ่ายวิจยั รับข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมไปพิจารณา

5.2 เรื่ อง กรอบยุทธศาสตร์ การจัดทํางบประมาณ - อนุมตั ิกรอบยุทธศาสตร์ การจัดทํางบประมาณ
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ 2558
ประจําปี งบประมาณ 2558 ตามที่เสนอ
5.3 เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
- อนุมตั ิการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงิน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2557 รายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1
2557 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 ดังนี้
1. อนุมตั ิการจัดทํางบเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1
เป็ นเงิน 168,754,500 บาท จาก 3 แหล่ง
งบประมาณ
1.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
เป็ นเงิน 34,963,000 บาท เป็ นการทํางบแบบ
สมดุล
1.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 9
หน่วยงาน เป็ นเงิน 132,722,800 บาท ดังนี้
(1) คณะศิลปศาสตร์ 14,785,100 บาท
(2) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 5,333,200 บาท
(3) คณะพยาบาลศาสตร์ 1,576,800 บาท
(4) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
65,022,800 บาท
(5) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2,600,000 บาท
(6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20,547,700 บาท
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(7) สํานักทะเบียนและประมวลผล 3,420,000บาท
(8) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 637,200 บาท
(9) สํานักหอสมุด 18,800,000 บาท
1.3 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานใน
กํากับ 1 หน่วยงาน เป็ นเงิน 1,068,700 บาท คือ
มธ. ศูนย์ลาํ ปาง 1,068,700 บาท
2. อนุมตั ิให้ 5 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล สถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา และสํานักหอสมุด นําเงินสะสมมาตั้ง
งบประมาณเกินกว่าเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด คือ
2.1 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในการทํางบประมาณปี 2557 เดิมใช้เงินสะสม
26,177,900 บาทและขอใช้เงินสะสมใน
งบประมาณเพิม่ เติมครั้งที่ 1 จํานวน 2,600,000
บาท รวมใช้เงินสะสมทั้งสิ้ น 28,777,900 บาท
นําเงินสะสมมาใช้ในงบลงทุน 14,159,400 บาท
งบดําเนินการ 14,618,500 บาท ร้อยละรวมที่นาํ
เงินสะสมมาใช้ 16.07 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 12.5
กรณี ใช้เป็ นงบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 4 ของเงิน
สะสม) นําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้เพื่อปรับปรุ ง
ห้องพักอาจารย์ช้ นั 3 ห้อง 312 บร.4 รวมทั้งเพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมประชุม อบรม และ
สัมมนาในประเทศ
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการทํางบประมาณปี 2557 เดิมใช้เงินสะสม
11,664,463 บาทและขอใช้เงินสะสมใน
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งบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จํานวน 20,547,700
บาท รวมใช้เงินสะสมทั้งสิ้ น 32,212,163 บาท
โดยนําเงินสะสมมาใช้ในงบลงทุน 31,952,163
บาท งบดําเนินการ 260,000 ร้อยละรวมที่นาํ เงิน
สะสมมาใช้ 14.22 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 12.5 กรณี
ใช้เป็ นงบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 4 ของเงิน
สะสม) นําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้เพื่อปรับปรุ ง
ห้องเรี ยน ห้องระบบปฏิบตั ิการและระบบไฟฟ้ า
ปรับปรุ งห้อง วศ.407 ห้อง วศ.109 พร้อมครุ ภณ
ั ฑ์
2.3 สํานักทะเบียนและประมวลผล
ในการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขอใช้เงิน
สะสม 3,220,000 บาท โดยนําเงินสะสมมาใช้ใน
งบลงทุน 3,070,000 บาท งบดําเนินการ 350,000
บาท รวม 3,420,000 บาท ร้อยละรวมที่นาํ เงิน
สะสมมาใช้ 84.88 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15 กรณี
ใช้เป็ นงบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 5 ของ
เงินสะสม) นําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้
เพื่อปรับปรุ งสํานักทะเบียน ท่าพระจันทร์
(โถงหน้าเคาน์เตอร์ บริ การ) ปรับปรุ งพื้นที่
ส่ วนกลาง (ตกแต่งภายใน)และปรับปรุ งห้องครัว
สํานักทะเบียน ศูนย์รังสิ ต พร้อมครุ ภณ
ั ฑ์
2.4 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ในการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขอใช้เงิน
สะสม 637,200 บาท โดยนําเงินสะสมมาใช้ใน
งบดําเนินการ 637,200 บาท ร้อยละงบดําเนินการ
7.52 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15 กรณี ใช้เป็ น
งบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินสะสม)
นําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นเงิน
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สมนาคุณผูบ้ ริ หาร และค่าจ้างพนักงานเงินรายได้
จํานวน 4 อัตรา
2.5 สํานักหอสมุด
ในการทํางบประมาณปี 2557 เดิมใช้เงินสะสม
17,781,900 บาทและ ขอใช้เงินสะสมใน
งบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จํานวน 18,800,000
บาท รวมใช้เงินสะสมทั้งสิ้ น 36,581,900 บาท
โดยนําเงินสะสมมาใช้เพื่องบลงทุน 15,550,000
บาท งบดําเนินการ 3,250,000 บาท ร้อยละรวมที่
นําเงินสะสมมาใช้ 54.58 โดยร้อยละงบลงทุน
49.73 ร้อยละงบดําเนินการ 4.85 (เกณฑ์ไม่เกิน
ร้อยละ 12.5 งบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 4 ของ
เงินสะสม) นําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็ น
ครุ ภณ
ั ฑ์อาคารศูนย์การเรี ยนรู้ ชั้น 1-4 รวมทั้ง
ปรับปรุ งภูมิทศั น์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง แผนบริ หารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ - เห็นชอบกลยุทธ์/แผนบริ หารสถาบัน
(สมศ. 16.1) เอกลักษณ์ (สมศ. 17) แผนการ ให้เกิดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และแผนปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานในประเด็นที่เป็ นมาตรการส่ งเสริ ม ในประเด็นที่เป็ นมาตรการส่ งเสริ มภายนอก
ภายนอก (สมศ. 18.2) ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันและศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
ธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ ดังนี้
1. ระดับมหาวิทยาลัย
เห็นชอบแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตั ิงานตามตัวบ่งชี้
ที่ 16.1 (สมศ. 16.1) การบริ หารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 17 (สมศ. 17) การพัฒนา
ตามจุดมุ่งและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน และตัวบ่งชี้ที่ 18.2 (สมศ.
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18.2) การชี้นาํ ป้ องกันหรื อแก้ไขปัญหาของสังคม
ภายนอกสถาบัน และแผนกลยุทธ์ศิลปวัฒนธรรม
2. ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน (เฉพาะที่ไม่ได้
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
2.1 เห็นชอบแผนแผนการบริ หารเพื่อให้เกิด
เอกลักษณ์ของหน่วยงานที่กาํ หนดเอกลักษณ์
เหมือนกับมหาวิทยาลัยแต่ใช้แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานเอง (สมศ. 17.)
2.2 เห็นชอบแผนการบริ หารเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์
ของหน่วยงานที่กาํ หนดเอกลักษณ์แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัย (สมศ. 17)
2.3 เห็นชอบแผนการปฏิบตั ิงานในประเด็นชี้นาํ
หรื อแก้ไขปั ญหาสังคมภายนอกของหน่วยงานที่
กําหนดประเด็นชี้นาํ หรื อแก้ไขปั ญหาสังคม
แตกต่างจากมหาวิทยาลัย (สมศ. 18.2)

6.2 เรื่ อง รายงานผลการคัดเลือกผูส้ มควร
ได้รับการยกย่องเป็ นครู ดีเด่นของ มธ.
ประจําปี การศึกษา 2556

- อนุมตั ิประกาศยกย่องครู ดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2556
จํานวน 4 ราย คือ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อบรม เชาวน์เลิศ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
ครู ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ชารัช ริ มกีรติกลุ
สถาบันภาษา
ครู ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ เจียศิริพงษ์กลุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ครู ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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4. รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา
คณะพยาบาลศาสตร์
ครู ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สากล QS ปี 2014 ระดับสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.4 เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผูบ้ ริ หาร 2 หน่วยงาน
7.5 เรื่ อง รายงานการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร 3 หน่วยงาน
: คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สถาบันไทยคดีศึกษา
และสํานักทรัพย์สินทางปัญญาฯ)
7.6 เรื่ อง รายงานของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านกฎหมายฯ การอนุมตั ิการแก้ไขระเบียบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557
7.7 เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 2 หน่วยงาน
7.8 เรื่ อง รายงานการแก้ไขหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
ของคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี แบบไม่กระทบ
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร
7.9 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะของคณะนิติศาสตร์
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7.10 เรื่ อง รายงานรายรับจริ งและรายจ่ายจริ งจาก - รับทราบ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
2557 ณ สิ้ นไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
7.11 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
7.12 เรื่ อง ผลสํารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและ
ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีต่อ มธ. ปี 2556
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

