มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 5/2557
วันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา มธ.
(วันที่ 27 มิถุนายน 2557)
1.2 เรื่ อง การเปิ ดตัวนวัตกรรมใหม่ของ
สํานักหอสมุด มธ.
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2557

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการเสนอชื่อผูส้ มควร
ได้รับอนุมตั ิให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ประจําปี การศึกษา 2556

- 1. อนุมตั ิดว้ ยมติเป็ นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ
ถวายปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. อนุมตั ิดว้ ยมติเป็ นเอกฉันท์ถวายปริ ญญา
พยาบาลศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม
สวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
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มติโดยย่อ
3. อนุมตั ิมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์แก่
ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสหวิทยาการ
3.2 นายยุทธนา มุกดาสนิท
วารสารศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต
เอ็ม. แฮ็คแมน
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
3.4 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์
วินยั ศิริจิตร
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
3.5 อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบพัสตราภรณ์
3.6 Professor Chitoshi MIKI
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

4.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการของ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- อนุมตั ิแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จํานวน 2 ราย
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน
2557 เป็ นต้นไป
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4.3 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์
อมาตยกุล ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานัก
เสริ มศึกษาและบริ การสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นไป

4.4 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัย
นานาชาติปรี ดี พนมยงค์

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม
รัฐอมฤต ดํารงตําแหน่งคณบดีวทิ ยาลัย
นานาชาติปรี ดี พนมยงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
13 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 7 ครั้งที่ 1

- เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตวจสอบ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 1
และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกตตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณา

5.2 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาการขอกําหนด
ตําแหน่งนักวิจยั จิตวิทยาเชี่ยวชาญพิเศษ

- เห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
การขอกําหนดตําแหน่งนักจิตวิทยา
เชี่ยวชาญพิเศษตามที่คณะกรรมการ
บริ หารมหาวิทยาลัยเสนอ

5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาชั้นปริ ญญาตรี โครงการปกติแบบ
เหมาจ่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(มธ. ศูนย์ลาํ ปาง)

- 1. อนุมตั ิอตั ราค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาเพิ่มเติม
สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ปี การศึกษา 2557 กลุ่ม 2 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ( มธ. ศูนย์ลาํ ปาง)
22,300 บาท
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2. อนุมตั ิอตั ราค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ที่ตอ้ งชําระต่อภาค
การศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาที่
จดทะเบียนเรี ยนครบตามระยะเวลาของ
หลักสู ตรแล้ว แต่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 กลุ่ม 2 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (มธ. ศูนย์ลาํ ปาง)
14,300 บาท
3. อนุมตั ิอตั ราค่าธรรมเนียมอื่นที่
นอกเหนือในข้อ 1 และ 2 ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
พ.ศ. 2555
4. อนุมตั ิในหลักการ กรณี คณะ/สํานัก/
สถาบัน หรื อหน่วยงานเทียบเท่า ที่จดั การ
เรี ยนการสอน ณ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง ระดับ
ปริ ญญาตรี โครงการปกติ ให้จดั เก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาเพิม่
อีก 5,000 บาท โดยเพิม่ เติมในค่าธรรมเนียม
แบบเหมาจ่ายของคณะ/สํานัก/สถาบัน
นั้น ๆ ในทุกภาคการศึกษาปกติ ตลอด
ระยะเวลาที่เป็ นนักศึกษา
5. มอบอํานาจให้อธิ การบดีพิจารณาอนุมตั ิ
การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้น
ปริ ญญาตรี โครงการปกติ แบบเหมาจ่าย
เมื่อดําเนินการแล้วให้รายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
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เรือ่ ง
5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิการจัดเก็บเงินค่าคุม้ ครอง
อุบตั ิเหตุของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร 2 หน่วยงาน

6.2 เรื่ อง ขอความเห็นชอบปิ ดหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

มติโดยย่อ
- 1. อนุมตั ิอตั ราค่าคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ
ในอัตราปี การศึกษาละ 110 บาท
2. อนุมตั ิอตั ราค่าคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ
นักศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต
ในอัตราปี การศึกษาละ 110 บาท
3. อนุมตั ิอตั ราที่จดั เก็บในข้อ 1 และข้อ 2
บังคับใช้กบั นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
4. อนุมตั ิการเก็บเงินค่าคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ
ของนักศึกษาดังกล่าว ให้เรี ยกเก็บใน
ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 110 บาท
ตามที่เสนอ
- เห็นชอบรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร และข้อเสนอแนะ
ทั้ง 2 หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ เสนอ และให้ผรู ้ ับการประเมิน
รับไปพิจารณาต่อไป
- เห็นชอบปิ ดหลักสู ตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) ของ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี ทั้งนี้
ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และ
ให้จดั การเรี ยนการสอนแก่นกั ศึกษา
ที่ยงั คงค้างอยูใ่ นหลักสู ตร จํานวน 26 คน
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จนกว่านักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาทั้งหมด
ตามที่เสนอ

6.3 เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรของ
คณะ/สถาบันต่าง ๆ จํานวน 12 หลักสูตร

- เห็นชอบหลักสู ตรของคณะ/สถาบัน
ต่าง ๆ จํานวน 12 หลักสูตร ตามที่เสนอ
ดังนี้
1. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 จํานวน
10 หลักสูตร
(1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์
(2) ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์
(3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก
(หลักสู ตรนานาชาติ) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
(4) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาตจวิทยา (หลักสู ตรนานาชาติ)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์
(5) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์
(6) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ฝึ กสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์
(7) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์
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(8) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริ การ (หลักสูตร
นานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม
(9) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัย
นวัตกรรม
(10) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัย
นวัตกรรม
2. หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557 จํานวน
2 หลักสูตร
(1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
คณะแพทยศาสตร์
(2) ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล คณะ
แพทยศาสตร์
3. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- รับทราบ
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7.4 เรื่ อง รายงานการปรับปรุ งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
- รับทราบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
7.5 เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานผลการอนุมตั ิ
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสมนาคุณผูท้ าํ หน้าที่บริ หาร
ในหน่วยงาน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2557
7.6 เรื่ อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายงานการออกประกาศค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน
ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
7.7 เรื่ อง คณะแพทยศาสตร์ รายงานการออกระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557
7.8 เรื่ อง คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานการออก
ระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ
สมทบการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
7.9 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2556
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
7.10 เรื่ อง รายงานโครงการหลักสูตรใหม่ที่เสนอ
บรรจุเข้าแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11
7.11 เรื่ อง อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รายงานผล
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารคณะเศรษฐศาสตร์
ที่ดาํ รงตําแหน่งครบวาระ 3 ปี
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่ อง การอุทธรณ์การต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย

- รับทราบและแจ้งผูอ้ ุทธรณ์เพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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8.2 เรื่ อง การรักษาราชการแทนอธิการบดีครบ 6 เดือน

- 1. รับทราบการรักษาราชการแทน
อธิ การบดีของ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ ครบ 6 เดือน ในวันศุกร์ที่
6 มิถุนายน 2557
2. อนุมตั ิแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รัฐอมฤต เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
อธิ การบดี วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 และ
ให้แต่งตั้งผูร้ ักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิการบดีใหม่ดว้ ย
3. อนุมตั ิแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
อธิ การบดีต้ งั แต่วนั ที่ 9 มิถุนายน 2557
เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิ การบดี
และให้แต่งตั้งผูร้ ักษาราชการในตําแหน่ง
รองอธิ การบดีใหม่ดว้ ย

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

