มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-------------------มติยอ่ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2557
วันจันทร์ที่ 30 มิถนุ ายน 2557
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทาพระจันทร
------------------------เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่อง
เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มธ.
ครบรอบ 80 ปี
1.2 เรื่ อง พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา ประจําปี การศึกษา 2556
1.3 เรื่ อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ดําเนินแทน พระองค์ทรงเททองหล่อ
พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา
1.4 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติยอ่ โดย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ า
ในการดําเนินการติดตามมติ
สภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ
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มติยอ่ โดย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่ง - 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 8 ราย ดังนี้
ทางวิชาการ
(1) อาจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
คณะรัฐศาสตร์
(2) อาจารย์ ดร.พิทยา สุ วคันธ์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
(3) อาจารย์ ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์
คณะศิลปศาสตร์
(4) อาจารย์ ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ศูนย์กลาง
คณะแพทยศาสตร์
(6) อาจารย์ นายแพทย์ ประสิ ทธิ์ มหาวงศ์ขจิต
คณะแพทยศาสตร์
(7) อาจารย์ แพทย์หญิง พรอําภา บรรจงมณี
คณะแพทยศาสตร์
(8) อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ณฤษพร ชัยประกิจ
คณะทันตแพทยศาสตร์
2. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 2 ราย ดังนี้
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาทิพย์
นามเปรมปรี ด์ ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ
มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์
3. รับทราบผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 1 ราย
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มติยอ่ โดย
4. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริ หารงาน
สถาบันต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิจาํ หน่ายลูกหนี้ผปู้ ่ วย
รายได้นอ้ ยค้างจ่ายออกจากบัญชีของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ 2557 เพิ่มเติม
ระหว่างปี ครั้งที่ 2 และการปรับลด
งบประมาณของสถาบันทรัพยากรมนุษย์

- อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริ หารงานสถาบัน
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 และ
มอบหมายให้อธิ การบดีรับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา แล้วนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
- อนุมตั ิจาํ หน่ายลูกหนี้ผปู ้ ่ วยซึ่งค้างจ่าย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 – 2552 จํานวน
เงินทั้งสิ้ น 15,852,836.50 บาท (สิ บห้าล้าน
แปดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิ บ
หกบาทห้าสิ บสตางค์) ออกจากบัญชีของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หาร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
- อนุมตั ิการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2557 เพิ่มเติมระหว่างปี
ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ ดังนี้
1. งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2
เป็ นเงิน 237,321,329 บาท จาก 3 แหล่ง
งบประมาณ
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มติยอ่ โดย
1.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
เป็ นเงิน 59,212,500 บาท เป็ นการทํางบแบบ
สมดุล
1.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 9
หน่วยงาน เป็ นเงิน 169,391,359 บาท ดังนี้
(1) คณะทันตแพทยศาสตร์ 5,000,000 บาท
(2) คณะสหเวชศาสตร์
310,400 บาท
(3) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
95,297,900 บาท
(4) สถาบันไทยคดีศึกษา 140,000 บาท
(5) คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
19,500,000 บาท
(6) สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 407,609 บาท
(7) สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
2,350,000 บาท
(8) คณะศิลปศาสตร์
6,400,000 บาท
(9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 39,985,450 บาท
1.3 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานใน
กํากับ 4 หน่วยงาน เป็ นเงิน 8,717,470 บาท
(1) มธ. ศูนย์ลาํ ปาง
111,000 บาท
(2) วิทยาลัยนวัตกรรม
7,246,600 บาท
(3) โรงพิมพ์ มธ.
150,000 บาท
(4) ศูนย์บริ การการกีฬา 1,209,870 บาท
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มติยอ่ โดย
2. อนุมตั ิให้ 3 หน่วยงาน คือ คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม นําเงิน
สะสมมาตั้งงบประมาณเกินกว่าเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ ดังนี้
(1) คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณปี 2557 เดิมใช้เงินสะสม 24,200,976 บาท
ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จํานวน
14,785,100 บาท และขอใช้เงินสะสมในงบประมาณ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จํานวน 6,400,000 บาท รวมใช้เงิน
สะสมทั้งสิ้ น 45,386,076 บาท นําเงินสะสมมาใช้ใน
งบลงทุน 43,536,076 บาท งบดําเนินการ 1,850,000
บาท ร้อยละรวมที่นาํ เงินสะสมมาใช้ 14.24 (เกณฑ์ไม่เกิน
ร้อยละ 10 กรณี ใช้เป็ นงบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 3 ของ
เงินสะสม)
(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
งบประมาณปี 2557 เดิมใช้เงินสะสม 11,664,463 บาท
ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จํานวน
20,547,700 บาท และขอใช้เงินสะสมในงบประมาณ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จํานวน 39,985,450 บาท รวมใช้เงิน
สะสมทั้งสิ้ น 72,197,613 บาท โดยนําเงินสะสมมาใช้ใน
งบลงทุน 71,937,613 บาท งบดําเนินการ 260,000 บาท
ร้อยละรวมที่นาํ เงินสะสมมาใช้ 31.88 (เกณฑ์ไม่เกิน
ร้อยละ 12.5 กรณี ใช้เป็ นงบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 4
ของเงินสะสม)
(3) วิทยาลัยนวัตกรรม
งบประมาณปี 2557 เดิมใช้เงินสะสม 3,492,600 บาท
และ ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 2
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5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดอัตราค่า
ธรรมเนียมการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา
โครงการปกติแบบเหมาจ่ายหลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาประวัติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
5.5 เรื่ อง พิจารณาร่ างระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานโครงการ
ตลาดวิชาธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

มติยอ่ โดย
จํานวน 7,246,600 บาท รวมใช้เงินสะสม
ทั้งสิ้ น 10,739,200 บาท โดยนําเงินสะสมมา
ใช้เพื่องบลงทุน 6,550,000 บาท
งบดําเนินการ 4,189,200 บาท ร้อยละรวม
ที่นาํ เงินสะสมมาใช้ 11.51 โดยร้อยละงบ
ลงทุน 7.02 ร้อยละงบดําเนินการ 4.49
(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ12.5 งบดําเนินการไม่
เกินร้อยละ 4 ของเงินสะสม)
3. อนุมตั ิการปรับลดงบประมาณของสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์
(1) ประมาณการรายได้ จากเดิม
16,528,800 บาท ขอปรับลดเป็ น 14,134,300
บาท
(2) ประมาณการรายจ่าย จากเดิม
15,890,100 บาท ขอปรับลดเป็ น 14,134,300
บาท
- อนุมตั ิกาํ หนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบ
เหมาจ่ายหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
ตามที่เสนอ
- เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าว
และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังได้รับ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปพิจารณาเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์
ให้เหมาะสมกับเนื้องานที่จะจัดทําตาม
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มติยอ่ โดย
ข้อเท็จจริ งอีกครั้ง แล้วนําเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง รายงานความคืบหน้าเรื่ องแนวทางการ - เห็นชอบแนวทางการพัฒนา
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืน (ตามมติสภา- มหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืนตามที่เสนอ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20
และมอบหมายให้รับข้อสังเกต
มกราคม 2557)
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
6.2 เรื่ อง คณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอ
เป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงานของคณบดีวทิ ยาลัยโลกคดีศึกษา
ตามที่เสนอ และให้รับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา

6.3 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศึกษาความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน

- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่
เสนอ และให้รับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา

6.4 เรื่ อง ขอความเห็นชอบชื่อวารสารที่ไม่ได้อยูใ่ น - เห็นชอบรายชื่อวารสาร รัฐศาสตร์สาร
ฐานข้อมูลที่ สกอ. กําหนดจํานวน 4 ชื่อ
วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal
Arts) วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (Thammasat
Thai Journal of Ophthalmology) วิทยาสาร
ทันตแพทยศาสตร์ (Journal of the Dental
Association of Thailand)
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มติยอ่ โดย
เป็ นเอกสารประกอบที่ใช้ในการ
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ และ
มอบหมายให้อธิการบดีรับ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณา

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 ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
7.4 เรื่ อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์
7.5 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดรายงานเรื่ อง
การอนุมตั ิกนั เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจําปี 2556
7.6 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ งอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร
7.7 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานเรื่ องที่อธิ การบดี
ได้อนุมตั ิในเรื่ องที่สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้
7.8 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานเรื่ องการดําเนินการ
เพื่อขออนุมตั ิหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ
ตามมติสภาฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2557

-9เรือ่ ง

มติยอ่ โดย

7.9 เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- รับทราบ
รายงานการปรับปรุ งหลักเกณฑ์การพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ
7.10 เรื่ อง อดีตคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารเมื่อดํารง
ตําแหน่งครบวาระ 3 ปี
7.11 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี 2556
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
7.12 เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารศูนย์บริ การการกีฬาแห่ง มธ.
7.13 เรื่ อง รายงานรายรับจริ งและรายจ่ายจริ งงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้ นไตรมาสที่ 2
7.14 เรื่ อง คณะพยาบาลศาสตร์ : รายงานการออก
ประกาศเรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ
จัดเก็บค่าบริ การศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
และกําหนดอัตราการจ่ายเงินโครงการบริ การสังคม
7.15 เรื่ อง รายงานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 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

