มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 9/2558
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง กําหนดการครบรอบ 39 ปี
6 ตุลา 2519 และงานรําลึก 42 ปี
14 ตุลา ประจําปี 2558
1.2 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่
17 สิ งหาคม 2558

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน
5 ราย ตามที่เสนอ ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์
(2) อาจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(3) อาจารย์ ศิวริ น เลิศภูษิต
วิทยาลัยสหวิทยาการ
(4) อาจารย์ ดร.บรรพต ศิริณฏั สมบูรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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มติโดยย่อ
(5) อาจารย์ แพทย์หญิง อาวีมาศ วัชรากร
คณะแพทยศาสตร์
2. ผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์
1 ราย
3. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการ
ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 ตามที่เสนอ

4.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทาง
วิชาการของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

- อนุมตั ิแต่งตั้ง ดร.ชวลิต จีนอนันต์ ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
27 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป

4.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งศาสตราจารย์ - อนุมตั ิแต่งตั้ง อาจารย์ชูชาติ อัศวโรจน์ ดํารงตําแหน่ง
พิเศษของคณะนิติศาสตร์
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ ในสาขาวิชากฎหมาย
พาณิ ชย์และธุรกิจ ตามที่เสนอ และให้ดาํ เนินการ
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งต่อไป
4.4 เรื่ อง ขอเปลี่ยนแปลงวันแต่งตั้ง
- อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงวันแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์ ดร.เพ็ญภัทรา
ของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
ศรี ไพบูลย์กิจ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จากเดิม วันที่ 9
มิถุนายน 2557 เป็ น วันที่ 1 กันยายน 2557 ตามที่เสนอ
4.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ - อนุมตั ิรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยูใ่ นบัญชีรายชื่อ
ที่ไม่ได้อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของ สกอ. สกอ. เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผขู้ อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
4.6 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณา
ขออุทธรณ์ของนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง

- รับทราบรายงานผลการพิจารณาขออุทธรณ์ของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลาํ ปาง และมีมติยนื ยัน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอ
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4.7 เรื่ อง รายงานผลการเสนอชื่อ
ผูส้ มควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์
ประจําปี การศึกษา 2557

มติโดยย่อ
- 1. อนุมตั ิดว้ ยมติเป็ นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบริ หารงานวัฒนธรรม แด่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. อนุมตั ิให้ถอนชื่อกรณี ลาํ ดับที่ 6 นางเตือนใจ ดีเทศน์
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชนบทศึกษาและการ
พัฒนา ตามที่เสนอ
3. อนุมตั ิมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์แก่ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาต่าง ๆจํานวน 6 ราย ดังนี้
3.1 ศาสตราจารย์ ดร.ฟิ ลิป ซี. เซอริ ลโล่
(Professor Dr.Philip C. Zerrillo)
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
3.2 นางสาวสุ ภา ปิ ยะจิตติ
บัญชีดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
3.3 นายธนากร เสรี บุรี
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
อาเซี ยนจีนศึกษา
3.4 ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชิต กุมาร์ โฆษ
(Professor Dr.Sujit K. Ghosh)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถิติ
3.5 ศาสตราจารย์ ดร.เมลานี สาโดโน ดีจามิล
(Professor Dr.Melanie Sadono Djamil)
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
3.6 ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสาร
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มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง การคัดเลือกอุปนายกสภา
- อนุมติให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิกรรมการประจําคณะ - อนุมตั ิให้คณะกรรมการประจําคณะ สํานัก สถาบัน
สํานัก สถาบัน ในปั จจุบนั ซึ่งครบวาระ ศูนย์ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยมีอาํ นาจแต่งตั้งไว้แล้ว
ให้ทาํ หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบระยะ และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ สํานัก สถาบัน
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 กําหนดไว้ พ.ศ. 2532 ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าข้อบังคับ
การสรรหาคณะกรรมการประจําคณะ สํานัก สถาบัน
ศูนย์ ฉบับใหม่จะแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิ บวันตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 กําหนด
5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการ
แทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย

- 1. อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์
เป็ นผูร้ ักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการ ตั้งแต่วนั ที่ 29-30
กันยายน 2558 รวม 2 วัน
2. อนุมตั ิแต่งตั้ง นายมนตรี ฐิรโฆไท เป็ นผูร้ ักษาการแทน
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อ
ประชาธิปไตย ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ต่อไป
จนกว่าการสรรหาผูอ้ าํ นวยการคนใหม่จะแล้วเสร็ จ
แต่ตอ้ งไม่เกิน 6 เดือน

5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิจดั ตั้งมูลนิธิสถาบัน - อนุมตั ิจดั ตั้งมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อ
วิทยาการธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม
สังคม ตามที่เสนอ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตกรณี กรรมการบริ หารมูลนิธิไปพิจารณา
ดําเนินการ
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5.5 เรื่ อง แนวทางการกําหนด
ค่าตอบแทนอธิการบดีเมื่อเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

- 1. อนุมตั ิในหลักการแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์
อัตราค่าตอบแทนของอธิ การบดี เมื่อเป็ นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐและตําแหน่งอื่น และรวมถึงสวัสดิการ
อื่น ๆ ด้วย
2. อนุมตั ิต้ งั คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ งค่าตอบแทน
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และแต่งตั้งศาสตราจารย์
หิ รัญ รดีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นประธาน
3. รายชื่อกรรมการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังหารื อศาสตราจารย์ หิ รัญ รดีศรี พิจารณาและ
นําเสนอเพื่อแต่งตั้งต่อไป
4. กรณี น้ ีหลังจากพิจารณาเสร็ จสิ้ นและนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้กบั
อธิ การบดีคนต่อไปเท่านั้น

5.6 เรื่ อง แนวทางการจ่ายเบี้ยประชุม
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

- 1. อนุมตั ิในหลักการเพื่อให้มีการศึกษาทบทวน
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของ
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังรับข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณา
2. มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุ ง
ค่าตอบแทนตําแหน่งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(ตามมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 5.5) รับไปพิจารณา
3. หลังจากพิจารณาเสร็ จสิ้ นแล้วให้นาํ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให้มีผลบังคับใช้กบั
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในชุดถัดไปเท่านั้น
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5.7 เรื่ อง คณะเภสัชศาสตร์ เสนอ
ขอยืมเงินมหาวิทยาลัย จํานวน
33.71 ล้านบาท

มติโดยย่อ
- 1. อนุมตั ิให้คณะเภสัชศาสตร์ ยมื เงินมหาวิทยาลัย
ในวงเงิน 33.71 ล้านบาท โดยฝ่ ายการคลังจะโอนเงิน
ให้คณะเภสัชศาสตร์ เป็ นรายงวดตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ตามที่เสนอ
2. อนุมตั ิให้คณะเภสัชศาสตร์ ชดใช้คืนเงินยืม
ให้มหาวิทยาลัยภายใน 5 ปี งบประมาณ ดังนี้
ปี งบประมาณ 2561 วงเงิน 1 ล้านบาท
ปี งบประมาณ 2562 วงเงิน 2 ล้านบาท
ปี งบประมาณ 2563 วงเงิน 7 ล้านบาท
ปี งบประมาณ 2564 วงเงิน 10 ล้านบาท
ปี งบประมาณ 2565 วงเงิน 11.71 ล้านบาท

5.8 เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการบริ การ
- อนุมตั ิโครงการบริ การสังคม จํานวน 2 หลักสู ตร
สังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ย้อนหลังเป็ น
ย้อนหลังเป็ นกรณี พิเศษ
กรณี พิเศษ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
ตามที่เสนอ
5.9 เรื่ อง ขออนุมตั ิค่ารักษาพยาบาล
จากงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้หน่วยงานให้กบั อาจารย์พิเศษ
ชาวต่างชาติ (Miss Cai Fang) ที่ได้
ประสบอุบตั ิเหตุ

- อนุมตั ิค่ารักษาพยาบาลจากงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้หน่วยงานในกํากับปี งบประมาณ 2558
จํานวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่ หมื่นบาทถ้วน)
เพื่อการจ่ายค่ารักษาพยาบาลอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ
(Miss Cai Fang) ตามที่เสนอเป็ นกรณี เฉพาะราย และ
มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณา

5.10 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่าย - 1. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
ธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ
พ.ศ. 2559
2. อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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3. อนุมตั ิประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังนี้
3.1 ประมาณการรายได้ 10,986,125,300 บาท
- งบแผ่นดิน 3,459,500 บาท
- งบ มธ. 7,526,765,800 บาท
3.2 งบประมาณรายจ่าย 11,214,095,200 บาท
- งบแผ่นดิน 3,459,359,500 บาท
- งบ มธ. 7,754,735,700 บาท
4. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ. ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559
4.1 ประมาณการรายได้ 7,526,765,800 บาท
- งบสํานักงานอธิ การบดี 1,408,505,300 บาท
- งบคณะ/สํานัก/สถาบัน 3,083,936,000 บาท
- งบโรงพยาบาล มธ. 3,034,324,500 บาท
4.2 งบประมาณรายจ่าย 7,754,735,700 บาท
- งบสํานักงานอธิ การบดี 1,602,637,100 บาท
- งบคณะ/สํานัก/สถาบัน 3,084,774,100 บาท
- งบโรงพยาบาล มธ. 3,067,324,500 บาท
5. หน่วยงานที่นาํ เงินสะสมมาตั้งเป็ นงบประมาณรายจ่าย
ตามเกณฑ์ จํานวน 16 หน่วยงาน จํานวนเงิน 311,155,800
บาท
- กลุ่มสํานักงานอธิการบดี นําเงินสะสมมาใช้ 194,131,800
บาท
- กลุ่มจัดการเรี ยนการสอน นําเงินสะสมมาใช้ 81,354,500 บาท
- กลุ่มวิจยั และให้บริ การ นําเงินสะสมมาใช้ 2,669,500 บาท
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ นําเงินสะสมมาใช้
33,000,000 บาท
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6. หน่วยงานที่นาํ เงินสะสมมาตั้งเป็ นงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
เกณฑ์ จํานวน 3 หน่วยงาน จํานวนเงิน 39,915,000 บาท
6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเงินสะสม จํานวน 321,928,700
บาท นําเงินสะสมมาใช้ 33,951,300 บาท คิดเป็ น 10.55%
จากเกณฑ์ 10% เป็ นงบดําเนิ นการ 16,161,300 บาท
คิดเป็ น 5.02 % จากเกณฑ์ 3% เป็ นงบลงทุน 17,790,000
บาท คิดเป็ น 5.53 %
6.2 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร มีเงินสะสม จํานวน 8,872,200
บาท นําเงินสะสมมาใช้ 3,534,800 บาท คิดเป็ น 39.84 %
จากเกณฑ์ 15% เป็ นงบดําเนิ นการ 400,800 บาท คิดเป็ น
4.52 % เป็ นงบลงทุน 3,134,000 บาท คิดเป็ น 35.32 %
6.3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มีเงินสะสม จํานวน
23,810,300 บาท เงินสะสมมาใช้ 2,428,900 บาท คิดเป็ น
10.20 % เป็ นงบดําเนินการ 1,353,400 บาท คิดเป็ น
5.688 % จากเกณฑ์ 5% เป็ นงบลงทุน 1,075,500 บาท
คิดเป็ น 4.52 %
7. ปี งบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรางวัล จํานวน
60,889,700 บาท ให้หน่วยงานสําหรับรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เงินรางวัลวิจยั 27,944,800 บาท
(2) เงินรางวัลตามผลปฏิบตั ิราชการ 32,944,900 บาท
เนื่องจากในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้จดั ทํา
งบประมาณขาดดุล 194,131,800 บาท เพื่อสมทบค่าก่อสร้างที่
ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ นจะต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างสู งในการสมทบค่าก่อสร้าง และจะต้อง
นําเงินไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงยกเลิกการจัดสรรเงิน
รางวัลจากผลการปฏิบตั ิราชการและเงินรางวัลวิจยั ในบางรายการ
ไว้ก่อน
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5.11 เรื่ อง ขออนุมตั ิบญั ชีอตั ราค่าจ้าง
ขั้นตํ่า ขั้นสูง ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิการกําหนดบัญชีค่าจ้างขั้นตํ่า ขั้นสู ง ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป ตามที่เสนอ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ รับข้อเสนอแนะกรณี
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตาํ แหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยน - เห็นชอบให้อธิ การบดีเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
สถานภาพจากข้าราชการเป็ น
ไปเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม
พนักงานมหาวิทยาลัยของอธิ การบดี 2558 ตามที่เสนอ
6.2 เรื่ อง ขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อ
- เห็นชอบขยายระยะเวลาการศึกษาเพื่อรอผลการพิจารณา
รอผลการพิจารณารับรองจริ ยธรรม รับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของนักศึกษาปริ ญญาโท
การวิจยั ในคนของนักศึกษาระดับ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย
ปริ ญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์
(นางสาวชมพูนุช พัฒนพงษ์ดิลก เลขทะเบียน
ศาสตร์
5105034424) โดยขยายระยะเวลาการศึกษาต่อไปอีก 1 ปี
การศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม 2558 ถึงวันที่ 15
สิ งหาคม 2559 ตามที่เสนอ
6.3 เรื่ อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
ชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัครประชาคม
อาเซียน) หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558

- เห็นชอบให้วทิ ยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัครประชาคมอาเซี ยน) หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 เป็ น หลักสู ตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

6.4 เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ของคณะ/สถาบัน ต่าง ๆ

- เห็นชอบหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ จํานวน
4 หลักสู ตร ตามที่เสนอ
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มติโดยย่อ

6.5 เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักการ
- เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2558 ธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทุกระดับ ตั้งแต่
ปี การศึกษา 2558 เป็ นต้นไป ตามที่เสนอ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณา
6.6 เรื่ อง ขอความเห็นชอบระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา มธ.
ประจําปี การศึกษา 2558

- เห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
จัดการเรี ยนการสอน ในระดับคณะ/หน่วยงานจัด
การเรี ยนการสอน และระดับหลักสู ตร ตามที่เสนอ

6.7 เรื่ อง ขอความเห็นชอบข้อบังคับ มธ. - อนุมตั ิขอ้ บังคับ จํานวน 2 ฉบับ ตามที่เสนอ ดังนี้
ว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาและ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยปริ ญญา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา พ.ศ. ....
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา พ.ศ. ....
และข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยลักษณะ
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะ
ชนิด ประเภท ส่ วนประกอบและ
ชนิด ประเภท ส่ วนประกอบ และโอกาสและ
โอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุ ยวิทย
เงื่อนไขการใช้ครุ ยวิทยฐานและเข็มวิทยฐานะ
ฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ....
พ.ศ. ....
6.8 เรื่ อง ขอความเห็นชอบข้อบังคับ มธ. - อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสา
บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. .... สมัคร) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
- รับทราบ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิ
ปริ ญญาให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
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7.3 เรื่ อง รายงานการออกประกาศของ
คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 2 ฉบับ

มติโดยย่อ
- รับทราบ

7.4 เรื่ อง รายงานการปฏิบตั ิตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17
สิ งหาคม 2558 (การปรับแก้ขอ้ บังคับ มธ.
ว่าด้วยการประชุมและวิธีดาํ เนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558)
7.5 เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานการเงิน
การดําเนินงานโครงการธรรมศาสตร์ 80 ปี
7.6 เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รายงานการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ปี งบประมาณ 2555, 2556 และกันเงิน
ปี งบประมาณ 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี
7.7 เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน 2 หน่วยงาน
7.8 เรื่ อง รายงานการขออนุมตั ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูบ้ ริ หาร 1 หน่วยงาน
7.9 เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารท่าพระจันทร์
รายงานผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
ในด้านต่างๆ
7.10 เรื่ อง รายงานแนวปฏิบตั ิที่ดีจากการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.11 เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานเรื่ องที่นาํ เสนอ
อธิ การบดีอนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการตามระเบียบ มธ.

- 12 -

เรือ่ ง
7.12 เรื่ อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และรายรับจริ งจ่ายจริ ง ประจําปี 2558
ณ สิ้ นไตรมาสที่ 3
7.13 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานหลักสูตรใหม่
ที่ได้รับการบรรจุเข้าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
7.14 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแก้ไข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสู ตร
สู่ วชิ าของหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร
7.15 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานเรื่ องการปรับปรุ ง
แก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร
7.16 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงินประจําปี
และรายงานการเงินประจําเดือน
ณ วันที่ 27 สิ งหาคม 2558
7.17 เรื่ อง รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เป็ นเลิศ (Edpex)
7.18 เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจและความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีต่อ มธ. ปี 2557
7.19 เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

มติโดยย่อ
- รับทราบ
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 12.25 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

