มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 6/2558
วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง กําหนดการการจัดงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบปี ที่ 81
1.2 เรื่ อง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่ องการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ
1.3 เรื่ อง พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ประจําปี การศึกษา 2557
1.4 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2558

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่ที่ประชุมเสนอและ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะ
ไปดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ขออนุมัตริ ายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
- เห็นชอบแต่งตั้งรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่
ทีไ่ ม่ ได้ อยู่ในบัญชีรายชื่อ สกอ.
ในบัญชีรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการการ
เพือ่ ทําหน้ าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการฯ อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (พิจารณาลับ) ทางวิชาการของอาจารย์ผขู ้ อกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการซึ่ งเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิกาํ หนดอัตรา
- อนุมตั ิกาํ หนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
ชั้นบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ
ตามที่เสนอ ดังนี้
แบบเหมาจ่าย
1. คณะสหเวชศาสตร์
- หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
22,600 บาทต่อภาคการศึกษา
2. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(1) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวสั ดุ จัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม 19,900 บาทต่อภาคการศึกษา
(2) หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ) จัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม 25,600 บาทต่อภาคการศึกษา
3. คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว
อนามัยและอนามัยสิ่ งแวดล้อม (หลักสู ตร
นานาชาติ) จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม 32,600 บาท
ต่อภาคการศึกษา
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่ งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
- ผูส้ าํ เร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต จัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม 31,800 บาทต่อภาคการศึกษา
- ผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาบัณฑิต จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
30,600 บาทต่อภาคการศึกษา
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5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ มธ. ว่าด้วย
การเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยของข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

- 1. อนุมตั ิในหลักการข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
2. มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์
รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการแก้ไข และเมื่อพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... มีผลใช้
บังคับแล้วให้นาํ กลับมานําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อสังเกตของ สกอ. จํานวน 4 หลักสูตร

- 1. อนุมตั ิหลักสู ตรของคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี จํานวน 2 หลักสู ตร คือ
1.1 หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558)
1.2 หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558)
2. อนุมตั ิให้ปรับแก้หลักสู ตรของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามข้อสังเกตของ
สกอ. จํานวน 2 หลักสู ตร คือ
2.1 หลักสู ตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557)
2.2 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2557)
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5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิแก้ไขหลักสูตรของ
วิทยาลัยนวัตกรรม ตามข้อสังเกต
ของ สกอ. จํานวน 3 หลักสูตร

- 1. อนุมตั ิแก้ไขหลักสู ตรของวิทยาลัยนวัตกรรม
ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามที่วทิ ยาลัย
นวัตกรรมแก้ไขเพิ่มเติมจํานวน 3 หลักสูตร
ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริ การ (หลักสู ตร
นานาชาติ)
(2) หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
(3) หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2. อนุมตั ิให้หลักสู ตรทั้ง 3 หลักสู ตรข้างต้นเป็ น
หลักสู ตรพหุวทิ ยาการ ตามที่เสนอ

5.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิจดั จ้างบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนเพื่อบริ หารเงินลงทุนให้กบั
มหาวิทยาลัย

- 1. อนุมตั ิกรอบวงเงินลงทุนเพื่อจัดจ้างบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนในการบริ หาร
ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยให้ลงทุนแต่ละ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไม่เกิน
แห่งละ 800 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี
2. อนุมตั ิกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อให้บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนบริ หารเงินลงทุน
ให้กบั มหาวิทยาลัย
3. อนุมตั ิให้ดาํ เนินการจัดจ้างบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนตามขั้นตอนที่เสนอ
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4. อนุมตั ิให้ต่อสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกสิ กรไทย จํากัด และบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิ ชย์ จํากัด ไปพลางก่อน
(ภายในระยะเวลา 6 เดือน) จนกว่าการจัดจ้าง
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนตามกรอบ
นโยบายใหม่จะแล้วเสร็ จ

5.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการจัดตั้งโรงเรี ยน
สาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- 1. อนุมตั ิโครงการจัดตั้งโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นส่ วนงานภายใน
ของคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และศึกษาศาสตร์
2. ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนทรัพยากร
ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุ งอาคารเรี ยน และ
อัตรากําลังเพื่อการดําเนินงานของโรงเรี ยน
สาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและ
- เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงาน
ประมวลผล เสนอเป้ าหมายและแผน
ของผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
การปฏิบตั ิงาน
ตามที่เสนอ และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
6.2 เรื่ อง รายงานความคืบหน้าแผนบริ หาร
- เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ความเสี่ ยงของ มธ. ประจําปี งบประมาณ 2558 บริ หารความเสี่ ยง ปี งบประมาณ 2558
(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558)
วันที่ 30 มีนาคม 2558)
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
ตามที่เสนอ
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6.3 เรื่ อง รายงานความคืบหน้าการรายงาน
- 1. เห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
ผลการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
การนําเงินฝากธนาคาร (ตามมติสภา
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 36
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 เมษายน “ให้รองอธิการบดีหรื อรองหัวหน้าหน่วยงาน
2558
ที่รับผิดชอบด้านการคลังรับรองความถูกต้อง
งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจําเดือนที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านบัญชีเสนอมา”
2. เห็นชอบแนวปฏิบตั ิในการดูแลงบกระทบยอด
บัญชีเงินฝากธนาคารและแนวปฏิบตั ิการ
ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ตามที่สาํ นักงาน
ตรวจสอบภายในนําเสนอ เพื่อให้หน่วยงาน
ถือปฏิบตั ิต่อไป
6.4 เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 7 ครั้งที่ 3

- 1. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 7 ครั้งที่ 3
และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สํานักงานตรวจสอบภายใน ตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและ
บริ หารศูนย์รังสิ ต รองอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
และผูเ้ กี่ยวข้อง ได้หารื อตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบว่าจะมีวธิ ี ดาํ เนินการ
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างไร
และนํารายงานแนวทางแก้ไขต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนสิ งหาคม
2558
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6.5 เรื่ อง ขอความเห็นชอบให้หน่วยงาน
จัดการเรี ยนการสอนใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เป็ นระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ ปี การศึกษา 2557

- 1. เห็นชอบให้หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 7
หน่วยงาน ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่เสนอใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 คือ
คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัย
โลกคดีศึกษา
2. ให้ดาํ เนินการเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป

6.6 เรื่ อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี

- เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสมบัติ แก้วปกาศิต
ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
โดยให้ขาดจากตําแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน
เดิม ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ิเป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง ฝ่ ายการนักศึกษารายงานผลการเรี ยน
การสอนโดยบริ การสังคม (Service Learning)
ในปี การศึกษา 2557
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7.4 เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานการส่ งงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยส่ วนของ
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี งบประมาณ 2557
7.5 เรื่ อง วิทยาลัยสหวิทยาการ รายงานการออก
ประกาศเรื่ องเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงิน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2558
7.6 เรื่ อง คณะแพทยศาสตร์รายงานการออก
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงาน
แก่อาจารย์ พ.ศ. 2558
7.7 เรื่ อง สํานักหอสมุดรายงานการอนุมตั ิกนั เงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจําปี 2557
7.8 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานผลการประเมิน
การปฏิบตั ิราชการ มธ. ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557
7.9 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ งแก้ไข
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสู ตร
7.10 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแก้ไขหลักสูตร
เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์

มติโดยย่อ
- รับทราบ

-9-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

