มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
------------------------

มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2548
วันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2548
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง รองอธิการบดีฝายการนักศึกษาขอลาออก
จากตําแหนง ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2548
1.2 เรื่อง การจัดงานฉลอง 60 ป วันสันติภาพไทย
ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2548 ณ หอประชุมใหญ มธ.
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
2.1 เรือ่ ง ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
2.2 เรือ่ ง ครัง้ ที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนิน
การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรือ่ ง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือ
เห็นชอบ

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้ง
โดยมีการแกไขตามที่ที่ประชุมเสนอ

- รับทราบ

- อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย สมชาย
วิริยะยุทธกร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สืบแทน
ผูชวยศาสตราจารย ประโยชน
ธรรมกรบัญญัติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26
กรกฎาคม 2548 เปนตนไป
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เรื่อง
5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะและสถาบัน
ตาง ๆ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษา

มติโดยยอ
- 1. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สองสถาบัน หลักสูตรรวมระหวาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับมหาวิทยาลัย
แหงนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร โดยใหคณะนําขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดานหลักสูตรและการจัดการศึกษาไป
ดําเนินการโดยเรงดวน
2. อนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลัก
สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของคณะเศรษฐ
ศาสตร

- อนุมัติแตงตั้ง อาจารย ดร.ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล ดํารงตําแหนงรองอธิการ
บดีฝายการนักศึกษา สืบแทน
รองศาสตราจารย ดร.ทวี ฉิมออย ทั้งนี้
ตัง้ แตวันที่ 1 สิงหาคม 2548 เปนตนไป
ตามที่เสนอ
6.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย
ศูนยลําปาง
ลําปาง ตามที่เสนอ
6.3 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุข - มอบหมายใหอธิการบดี และคณะกรรม
ศาสตร และรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร
วาดวยการจัดตั้งและบริหารงานคณะสาธารณ- ไดจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัด
สุขศาสตร พ.ศ. 2548
ตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร ตามขอสังเกต
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เรื่อง

มติโดยยอ

ของที่ประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
6.4 เรือ่ ง ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได - อนุมัติงบประมาณรายจายจากรายไดหนวย
หนวยงาน ปงบประมาณ 2548 เพิ่มเติมระหวางป งาน คณะรัฐศาสตร ประจําปงบประมาณ
ครั้งที่ 3 ของคณะรัฐศาสตร
2548 เพิม่ เติมครั้งที่ 3 เปนเงิน 8,683,500
บาท ตามที่เสนอ
6.5 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร ดังนี้
1. นายมานิจ สุขสมจิตร
ประธาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.นครินทร
เมฆไตรรัตน
กรรมการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร
3. ผูแทนประชาคมในคณะศิลปกรรม
ศาสตร จํานวน 5 คน
กรรมการ
4. อาจารย น.ท.นายแพทย คมสันติ์
สุวรรณฤกษ
กรรมการ
ผูแทนสภาอาจารย
5. นางจารุวรรณ ชุณหวรานนท กรรมการ
ผูแทนสภาขาราชการ
กรรมการตามขอ 3 ใหคณะศิลปกรรม
ศาสตรไดดําเนินการตามกระบวนการที่
กําหนดไวในขอบังคับฯ และใหนําเสนอ
รายชื่อไปที่รองอธิการบดีฝายบริหาร
ทาพระจันทร เพื่อจะไดดําเนินการจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามตอไป
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เรื่อง
6.6 เรื่อง ขออนุมัติบัญชีปรับอัตราคาจางลูกจาง
ชัว่ คราว (งบพิเศษ) ของ มธ.

มติโดยยอ
- อนุมัติบัญชีปรับอัตราคาจางลูกจาง
ชั่วคราว (งบพิเศษ) เพิ่มขึ้นใหมในอัตรา
รอยละ 3 ตามที่เสนอ
- อนุมัติใหถอนเรื่องดังกลาว

6.7 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร วาดวยกองทุนโครงการนักศึกษาพิการ
พ.ศ. 2548
6.8 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม - อนุมัติใหถอนเรื่องดังกลาว
ศาสตร วาดวยการออกแบบ ควบคุมงานกอสราง
และคาตอบแทน
6.9 เรื่อง ขออนุมัติปรับคาธรรมเนียมกิจกรรมกีฬา - 1. อนุมัติใหจัดเก็บคาบํารุงศูนยบริการการ
ทีจ่ ัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กีฬา จากนักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปที่
ศึกษาอยู ณ มธ. ศูนยรังสิต ในอัตราคนละ
100 บาท ตอปการศึกษา
2. ใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บคาบํารุงดังกลาว
ในขอ 1 เพื่อการจัดสรรใหศูนยบริการการ
กีฬาภายใตเงื่อนไขวา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทุกคนจะไดรับสิทธิใชสนาม
กีฬาทุกชนิด โดยไมตองเสียคาใชจายเปน
รายครั้ง หรือรายชั่วโมงอีกตลอดปการ
ศึกษา
3. ใหมีผลตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตน
ไป สําหรับคาบํารุงกีฬา คนละ 400 บาท
ตอปการศึกษาเดิมนั้น ใหจัดเก็บในอัตรา
เดิมตอไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหา
- รับทราบ
วิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 29
สิงหาคม 2548
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.1 เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีไปศูนยรังสิต
8.2 เรื่อง รายงานงบการเงินของสํานักอํานวยการ
กิจการสํานักพิมพ โรงพิมพและศูนยหนังสือ ประจําป
งบประมาณ 2547
8.3 เรื่อง นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแตงตั้ง
ผูรักษาราชการในตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
8.4 เรื่อง คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
อนุมัติใชเงินงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ปงบประมาณ 2548
8.5 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติโอนเงิน งบ มธ. ปงบ
ประมาณ 2548
8.6 เรื่อง หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
9.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอ ํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

มติโดยยอ

- รับทราบ
- รับทราบ และมอบหมายใหอธิการบดีรับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปดําเนินการตอไป
- รับทราบ

- รับทราบ

- รับทราบ
- รับทราบ

- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ดังนี้
1. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา กรรมการ
3. ผูแทนจากกรรมการประจําสถาบัน
ไทยคดีศึกษา 1 คน
กรรมการ
4. ผูแทนประชาคมในสถาบันไทยคดี
ศึกษา 1 คน
กรรมการ
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เรื่อง

มติโดยยอ

9.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการการกีฬา
9.3 เรื่อง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรในกํากับของรัฐ
9.4 เรื่อง โรงอาหารของมหาวิทยาลัย

5. อาจารย จันทนี เจริญศรี กรรมการ
ผูแทนสภาอาจารย
6. นายอภินันท ชูหนู กรรมการ
กรรมการตามขอ 3 และขอ 4 ใหสถาบัน
ไทยคดีศึกษาไดดําเนินการตามกระบวน
การที่กําหนดไวในขอบังคับฯ และใหนํา
เสนอรายชื่อไปที่รองอธิการบดีฝายบริหาร
ทาพระจันทร เพื่อจะไดดําเนินการจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามตอไป
- อนุมัติแตงตั้งบุคคลทําหนาที่คณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการการกีฬา
ตามที่เสนอ
- รับทราบ
- รับทราบ

-------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข
ผูบันทึกรายงานประชุม

