มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 7/2558
วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ความคืบหน้าพระราชบัญญัติ มธ.
- รับทราบ
เพื่อเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1.2 เรื่ อง แนะนําผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยคนใหม่
1.3 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม
1.4 เรื่ อง ขอเชิญร่ วมงาน “ศิลปิ นร่ วมใจ
ต้านภัยคอร์รัปชัน”
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2558

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการอุทธรณ์คาํ สัง่
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
4.2 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- รับทราบ
- อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก
ตั้งเติมสิ ริกลุ ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้นไป
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เรือ่ ง
4.3 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

มติโดยย่อ
- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน 9 ราย ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
คณะนิติศาสตร์
(2) อาจารย์ ปานรัตน์ นิ่มตลุง
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(3) อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(4) อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
(5) อาจารย์ อาสาฬห์ สุ วรรณฤทธิ์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
(6) อาจารย์ แพทย์หญิง พัดชา พงษ์เจริ ญ
คณะแพทยศาสตร์
(7) อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ คุย้ ทรัพย์
คณะสหเวชศาสตร์
(8) อาจารย์ ปรี ยาภรณ์ สองศร
คณะสหเวชศาสตร์
(9) อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กุสาวดี เมลืองนนท์
คณะเภสัชศาสตร์
2. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 ราย คือ
(1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญชนะ พงษ์เจริ ญ
คณะแพทยศาสตร์
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา
คณะสหเวชศาสตร์
3. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์ 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์
4. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ ณ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอ
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เรือ่ ง
4.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูด้ าํ รง
ตําแหน่งธรรมศาสตราภิชาน
(ดร.สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ)

มติโดยย่อ
- 1. อนุมตั ิแต่งตั้ง ดร.สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ ดํารงตําแหน่ง
ธรรมศาสตราภิชาน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 และให้ได้
รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 70,000 บาทต่อเดือน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณ
- อนุมตั ิงบประมาณสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ประจําปี การศึกษา 2558 ของ
ประจําปี การศึกษา 2558 ตามที่เสนอ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร
5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มธ. พ.ศ. ....

- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มธ.
พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ขอความเห็นชอบการจัดทํา - 1. อนุมตั ิการจัดทํางบเพิ่มเติมระหว่างปี (ครั้งที่ 2)
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
เป็ นเงิน 193,849,000 บาท จาก 3 แหล่งงบประมาณ
ของ มธ. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
1.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
เพิม่ เติมระหว่างปี (ครั้งที่ 2)
ประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย
เป็ นเงิน 8,700,000 บาท เป็ นการทํางบแบบสมดุลตาม
นโยบายจัดทําข้อมูลร้านค้า ธุรกิจบริ การของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยกเว้น
ร้านค้า และธุรกิจบริ การที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของ
ศูนย์บริ การการกีฬาและสํานักงานจัดการทรัพย์สิน)

-4-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
โดยจัดสรรคืนให้กบั หน่วยงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. การจัดเก็บค่าบํารุ งสถานที่ ค่าเช่า ค่าบํารุ งส่ งเสริ มการศึกษา
ค่าตอบแทน หรื อที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ยกเว้น ค่าไฟฟ้ า และค่านํ้าประปา ให้มหาวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบในการ
จัดสรรคืนเงินให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้เริ่ มดําเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2558 ดังนี้
(1) หน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย์ หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นให้จดั สรรคืนในอัตราส่ วนร้อยละ 80 ของรายได้ที่จดั เก็บจาก
ผูป้ ระกอบการค้า และธุรกิจบริ การจากหน่วยงานนั้น ๆ
(2) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้จดั สรรคืนใน
อัตราส่ วนร้อยละ 85 ของรายได้ที่จดั เก็บจากผูป้ ระกอบการค้า และธุรกิจ
บริ การในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
2. กรณี ที่หน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย์ หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่น เรี ยกเก็บรายได้เป็ นค่าบํารุ งสถานที่ ค่าเช่า ค่าบํารุ งส่ งเสริ ม
การศึกษา ค่าตอบแทน หรื อที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น ก่อนวันที่ 1 มกราคม
2558 ให้ถือเป็ นรายได้ของหน่วยงาน โดยไม่ตอ้ งนําส่ งมหาวิทยาลัยตาม
ข้อ 1
3. กรณี ที่เป็ นร้านสะดวกซื้ อ ธนาคาร ตู ้ ATM เป็ นรายได้ของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด
1.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 7 หน่วยงาน
เป็ นเงิน 178,329,600 บาท ดังนี้
(1) คณะทันตแพทยศาสตร์ 8,000,000 บาท
(2) คณะสหเวชศาสตร์ 34,000,000 บาท
(3) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 115,000,000 บาท
(4) คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน 14,732,000 บาท
(5) คณะพยาบาลศาสตร์ 947,600 บาท
(6) คณะศิลปศาสตร์ 4,500,000 บาท
(7) สถาบันไทยคดีศึกษา 1,150,000 บาท
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
1.3 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกํากับ 3 หน่วยงาน
เป็ นเงิน 6,819,400 บาท
(1) สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ. 129,400 บาท
(2) วิทยาลัยนวัตกรรม 4,100,000 บาท
(3) ศูนย์บริ การการกีฬา 2,590,000 บาท
2. อนุมตั ิให้ 3 หน่วยงาน คือ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม และ
ศูนย์บริ การการกีฬา นําเงินสะสมมาตั้งงบประมาณเกินกว่าเกณฑ์ที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
2.1 คณะศิลปศาสตร์
ในการทํางบประมาณปี 2558 เดิมใช้เงินสะสม 32,885,900 บาท
ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จํานวน 27,958,000
บาท ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จํานวน 4,500,000
บาท รวมใช้เงินสะสมทั้งสิ้ น 65,343,900 บาท นําเงินสะสมมาใช้ใน
งบดําเนินการ 4,500,000บาท ร้อยละรวมที่นาํ เงินสะสมมาใช้ 25.58
(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 12.5 กรณี ใช้เป็ นงบดําเนิ นการไม่เกินร้อยละ 4
ของเงินสะสม)
นําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้เพื่ออุดหนุนโครงการจัดทําระบบ
สารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
2.2 วิทยาลัยนวัตกรรม
ในการทํางบประมาณปี 2558 เดิมใช้เงินสะสม 13,626,100 บาท
ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จํานวน 4,100,000 บาท
รวมใช้เงินสะสมทั้งสิ้ น 17,726,100 บาท นําเงินสะสมมาใช้ใน
งบลงทุน 4,100,000 บาท ร้อยละรวมที่นาํ เงินสะสมมาใช้ 19.01
(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 12.5 กรณี ใช้เป็ นงบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 4
ของเงินสะสม)
นําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้เพื่อปรับปรุ งอาคารสํานักงานเพื่อรองรับ
การเปิ ดหลักสู ตรปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี ควบโท จํานวน
2 หลักสู ตร
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มติโดยย่อ
2.3 ศูนย์บริ การการกีฬา
ในการทํางบประมาณปี 2558 เดิมใช้เงินสะสม
12,224,000 บาท งบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 2 มีรายได้
เพิ่มเติม จํานวน 1,090,000 บาท ขอใช้เงินสะสมใน
งบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จํานวน 1,500,000 บาท
รวมขอใช้เงินสะสมทั้งสิ้ น 13,724,000 บาท ครั้งนี้
นําเงินสะสมมาตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวด
งบดําเนินการ จํานวน 2,590,000 บาท ร้อยละรวมที่
นําเงินสะสมมาใช้ 86.94 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15 กรณี
ใช้เป็ นงบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินสะสม)

6.2 เรื่ อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง - เห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการในการจัดบริ การวิชาการ
โครงการในการจัดบริ การวิชาการ แก่สงั คมระดับสถาบัน ปี การศึกษา 2557 ตามที่เสนอ
แก่สงั คมระดับสถาบัน ปี การศึกษา
2557
6.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิให้อาจารย์ประจําที่มี - เห็นชอบเรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิให้อาจารย์ประจําที่มี
ความพร้อมเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ความพร้อมเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้นกั ศึกษา
ให้นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 6 หน่วยงาน
10 คน
รวม 162 คน ตามที่เสนอ
6.4 เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- เห็นชอบหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ จํานวน
38 หลักสูตร และการปรับแก้หลักสูตรของคณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ตามข้อสังเกตของ สกอ.
จํานวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
ฝ่ ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

6.5 เรื่ อง ขอความเห็นชอบผลการ
พิจารณาค่าตอบแทนให้กบั
คณะกรรมการเตรี ยมการตาม
มาตรา107 แห่งร่ าง พ.ร.บ. มธ.
พ.ศ. ....

- เห็นชอบให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
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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 ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รายงาน
เรื่ องการอนุมตั ิให้ยมื ตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
(ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล)
7.4 เรื่ อง คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
รายงานผลการประเมินตนเองเมื่อดํารงตําแหน่ง
ครบวาระ 3 ปี (1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน 2558)
7.5 เรื่ อง อดีตผูอ้ าํ นวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองเมื่อดํารงตําแหน่ง
ครบวาระ 3 ปี (1 พฤษภาคม 2555 – 30 เมษายน 2558)
7.6 เรื่ อง สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ.
รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ
7.7 เรื่ อง คณะพยาบาลศาสตร์ รายงานการออกประกาศ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 2 ฉบับ
7.8 เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารท่าพระจันทร์ รายงานการอนุมตั ิ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบ้ ริ หาร 3 หน่วยงาน
7.9 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ งแก้ไข
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร
7.10 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแก้ไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2556
และ พ.ศ. 2557) รวม 7 หลักสู ตร
7.11 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการรับนักศึกษา
โครงการจัดส่ งนักศึกษาชาวไทยที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
(โครงการมหาดไทย) ประจําปี การศึกษา 2558
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7.12 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานรายรับจริ งรายจ่ายจริ ง - รับทราบ
จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ มธ.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(ม.ค. 2558 – มี.ค. 2558)
7.13 เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์รายงาน
การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่ อง การดําเนินการตามกําหนดเวลาและ
บทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

- อนุมตั ิดาํ เนิ นการตามมติสภามหาวิทยาลัย
ที่ได้มีมติมอบอํานาจ การออกคําสั่ง
ทางการบริ หารใดไป เมื่อเปลี่ยนสถานภาพ
เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วให้
การดําเนินการตามมติ และคําสัง่ ของสภา
มหาวิทยาลัยนั้นให้มีผลบังคับใช้ไป
พลางก่อน จนกว่าจะมีมติ หรื อคําสัง่ สภา
มหาวิทยาลัยเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั
หรื อแย้งต่อพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระที่ 9 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 11.00 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

