มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 1/2545
วันจันทรที่ 29 มกราคม 2545
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง อธิการบดีขอลาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1.2 เรื่ อง นายประมวล สภาวสุ ได้ถึงแก่อนิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2545 เวลา 02.00 น.
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2544 การประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2544
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การติดตามงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
4.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้ ากรณีที่ AIT

4.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้ ากรณีขยาย
การศึกษาระดับปริญญาตรีไปศูนย์ รังสิ ต
4.3 เรื่อง นโยบายแผนงานและการบริหาร

มติโดยย่อ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ
และมีมติรับรองรายงาน
โดยมีการแก้ไขบางประการ
- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมโดยมีการแก้ไข
บางประการ
- ที่ประชุมรับทราบและ
มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ได้ติดตาม เรื่ องจากกระทรวง
การคลังและกรมธนารักษ์ใน
การที่จะนัดหมายเจรจาเงื่อน
ไขการขอเช่าใช้ที่ดินกับ AIT.
ต่อไป
- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
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4.4 เรื่อง นักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
ประธานได้เสนอขอเลื่อนไปรายงาน
ในครั้งต่อไป
4.5 เรื่อง วิชาการแผนการวิจยั
ประธานได้เสนอขอเลื่อนไปรายงาน
ในครั้งต่อไป
4.6 เรื่อง รายงานการตรวจสอบและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทักท้ วง
5.1 เรื่อง ขออนุมัตติ ้งั ชื่อห้ องบรรยายและห้ อง
ประชุมของคณะนิตศิ าสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

มติโดยย่อ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว
มีมติอนุมตั ิต้ งั ชื่อห้องประชุมและห้อง
บรรยายของคณะนิ ติศาสตร์ ดังนี้
1. “ห้องประชุม 112 ชื่อ “ห้อง
ประชุมจิตติ ติงศภัทิย”์
2. ห้องบรรยาย 201 ชื่อ “ห้องประชุม
ไพโรจน์ ชัยนาม”
3. ห้องบรรยาย 301 ชื่อ “ห้องหยุด
แสงอุทยั ”
4. ห้องบรรยาย LT.1 ชื่อ “ห้องจิ๊ด
เศรษฐบุตร”
5. ห้องบรรยาย LT.2 ชื่อ “ห้อง
ปรี ดี เกษมทรัพย์”
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้
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6.2 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มติโดยย่อ
1. นายมานิจ สุ ขสมจิตร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
2. ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ 1 คน
กรรมการ
3. ผูแ้ ทนจากคณาจารย์ประจํา
ในคณะศิลปกรรมศาสตร์
ซึ่ งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจํา
2 คน
กรรมการ
4. ผูแ้ ทนจากข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัยในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการ
พลเรื อนในมหาวิทยาลัย 1 คน กรรมการ
กรรมการตามข้อ 2 ให้สภาอาจารย์เป็ นผูเ้ สนอชื่อ
กรรมการตามข้อ 3 และ 4 ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้
ดําเนินการเลือกตั้งและเสนอชื่อไปที่รองอธิการบดี
ฝ่ ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ เพื่อดําเนินการจัดทําคําสัง่
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ
ยุทธวงศ์
ประธานกรรมการ
2. ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ 1 คน
กรรมการ
3. ผูแ้ ทนจากคณาจารย์ประจํา
ในคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ซึ่ งเลือกตั้งจาก
คณาจารย์ประจํา 2 คน
กรรมการ
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มติโดยย่อ

4. ผูแ้ ทนจากข้าราชการพลเรื อน
ในมหาวิทยาลัยในคณะวิทยา
ศาสตร์ ฯ ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการ
พลเรื อนในมหาวิทยาลัย 1 คน
กรรมการ
กรรมการตามข้อ 2 ให้สภาอาจารย์เป็ นผูเ้ สนอชื่อ
กรรมการตามข้อ 3 และ 4 ให้คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ได้ดาํ เนินการเลือกตั้งและเสนอชื่อไปที่
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ เพื่อดําเนิน
การจัดทําคําสัง่ แต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามต่อไป
6.3 เรื่อง ขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลง
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
การขึน้ บัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย การขึ้นบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ
6.4 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับอัตราค่ าธรรม - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิปรับค่าธรรม
เนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
เนียมการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดังนี้
ปี การศึกษา 2545
1. ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยแยกเป็ น 2 รายการ ดังนี้
- ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาสัญชาติ
ไทยจากปี การศึกษาละ 400 บาท ปรับเป็ นภาค
การศึกษาละ 400 บาท
- ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาต่างชาติ
(นักศึกษาที่ไม่ใช่มีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมาย ว่า
ด้วยสัญชาติ) จากปี การศึกษาละ 400 บาท ปรับ
เป็ นภาคการศึกษาละ 500 บาท
2. ค่าบํารุ งกีฬาจากปี การศึกษาละ 200 บาท ปรับ
เป็ นภาคการศึกษาละ 200 บาท
3. ค่าบํารุ งห้องสมุด จากปี การศึกษาละ 750 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยน
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มติโดยย่อ
กลุ่ม จํานวน 4 คณะ ดังนี้
- จากกลุ่ม ก. เป็ นกลุ่ม ข. จํานวน 3 คณะ ได้แก่
คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
ปรับจากภาคการศึกษาละ 2,400 บาท เป็ นภาค
การศึกษาละ 3,600 บาท
- จากกลุ่ม ง. เป็ นกลุ่ม ค. จํานวน 1 คณะ ได้แก่
คณะนิติศาสตร์ ปรับจากภาคการศึกษาละ
1,800 บาท เป็ นภาคการศึกษาละ 2,400 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การเครื อข่ายเป็ นรายการ
ที่จดั เก็บใหม่ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการบริ การและ
อํานวยความสะดวกในการให้บริ การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นกั ศึกษาจัดเก็บภาค
การศึกษาละ 300 บาท
6. ให้มีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2545 เป็ นต้นไป
7. มอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
และเทคโนโลยี รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
8. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามข้อ 1 ให้จดั เก็บเฉพาะภาค 1 และภาค 2
สําหรับภาคฤดูร้อนให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
9. เห็นชอบในหลักการให้สาํ นักหอสมุดได้พิจารณา
ด้านเทคโนโลยี โดยใช้อตั รากําลังด้านบุคลากรให้
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6.5 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับอัตราค่ า
ธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา
2545

มติโดยย่อ
น้อยลง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะทยอยปรับลด
งบประมาณในการอุดหนุนด้านอัตรากําลัง ซึ่ งให้
บริ การห้องสมุดนอกเวลาให้นอ้ ยลง
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิปรับอัตราค่า
ธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มจากเดิมและ
กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มใหม่ ดังนี้
1.1 ค่าหน่วยกิต – ระดับปริ ญญาโท (หลักสูตรภาค
กลางวัน) จากหน่วยกิตละ 800 บาท ปรับเป็ นหน่วย
กิตละ 1,200 บาท
- ระดับปริ ญญาโท (หลักสู ตรภาคคํ่า) จากหน่วยกิต
ละ 1,000 บาท ปรับเป็ นหน่วยกิตละ 1,500 บาท
1.2 ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย – ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาสัญชาติไทยจากภาคการศึกษาปกติ
ภาคละ 800 บาท และภาคฤดูร้อนภาคละ 400 บาท
ปรับเป็ นภาคการศึกษาละ 1,500 บาท ทั้งภาคปกติ
และภาคฤดูร้อน
- ค่าบํารุ งมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาต่างชาติ
(นักศึกษาที่ไม่ได้มีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ) จากภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 800 บาท
และภาคฤดูร้อน ภาคละ 400 บาท ปรับเป็ นภาคการ
ศึกษาละ 1,500 บาท ทั้งภาคปกติและภาคฤดูร้อน
1.3 ค่าบํารุ งห้องสมุดจากปี การศึกษาละ 1,500 บาท
ปรับเป็ นภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
1.4 ค่าสมัครสอบภาษาต่างประเทศ จากครั้งละ
350 บาท ปรับเป็ นครั้งละ 500 บาท
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มติโดยย่อ
1.5 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาจากภาคการศึกษา
ละ 1,500 บาท ปรับเป็ นภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.6 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เก็บครั้งเดียว) จากครั้ง
ละ 600 บาท ปรับเป็ นครั้งละ 1,000 บาท
1.7 ค่าจดทะเบียนล่าช้าจากวันละ 90 บาท ปรับเป็ น
วันละ 100 บาท
1.8 ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การเครื อข่าย เป็ นรายการที่จดั เก็บใหม่จดั ภาคการศึกษาละ 300 บาท
2. ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
2.1 ค่าบํารุ งกีฬาเดิมจัดเก็บปี การศึกษาละ 100 บาท
2.2 ค่าบํารุ งสุ ขภาพเดิมจัดเก็บปี การศึกษาละ
100 บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาเดิมจัด
เก็บวิชาละ 200 บาท
3. ให้มีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2545 เป็ นต้นไป
4. ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรรายได้จากค่าหน่วยกิต 10%
เพื่อเป็ นทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในลักษณะ working scholarship และเพื่อใช้ในการบริ หารการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถดําเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. มอบหมายให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยได้ดาํ เนินการยกร่ าง
ระเบียบเกี่ยวกับกองทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และกองทุนบริ หารบัณฑิตศึกษา
6. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยี รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการสภา-
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มหาวิทายาลัยด้านการคลังและทรัพย์สินไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
7. เห็นชอบในหลักการให้สาํ นักหอสมุดได้พิจารณา
ด้านเทคโนโลยี โดยใช้อตั รากําลังด้านบุคลากรให้
น้อยลง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะทยอยปรับลดงบประมาณในการอุดหนุนด้านอัตรากําลัง ซึ่ งให้
บริ การห้องสมุดนอกเวลาให้นอ้ ยลง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุม - ที่ประชุมรับทราบ
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่ อไป
ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์
2545 เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุม
เพือ่ ทราบ
8.1 เรื่ อง ที่อธิการบดีอนุมตั ิให้
-ที่ประชุมรับทราบ
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ และรองคณบดี
ฝ่ ายวางแผน คณะวารสารศาสตร์
และสื่ อสารมวลชน ลาออกคือ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สิ ตานันท์
ชาตรู ประชีวนิ ลาออกจากตําแหน่งผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ ายการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2545
2. อาจารย์ อัจฉรา บัณฑรานุวงศ์ รองคณบดีฝ่าย
วางแผนคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชน
ขอลาออกตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545
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8.2 เรื่ องที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ - ที่ประชุมรับทราบ
และเทคโนโลยี อนุมตั ิประกาศกําหนดอัตรา
เงินช่วยค่าพาหนะอาจารย์พิเศษภายนอกใน
การเดินทางไปสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต พ.ศ. 2544
8.3 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิแก้ไขเพิ่ม
เติมหลักสูตรเล็กน้อย โดยไม่กระทบโครงสร้าง
และองค์ประกอบของหลักสูตร และอนุมตั ิให้
นักศึกษา ศึกษาผิดไปจากข้อกําหนดหลักสู ตร
เล็กน้อย จํานวน 4 ระยะ คือ
1. การแก้ไขเพิ่มเติมรหัสวิชา ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับก่อนและคําอธิบายรายวิชา
2. การแก้ไของค์ประกอบของหลักสูตรเพิม่ เติม
รายวิชาเทียบวิชาในหลักสูตร และปรับปรุ งแผน
การศึกษา
3. การอนุมตั ิให้นกั ศึกษาศึกษาผิดไปจากข้อกําหนด
ของหลักสู ตรเล็กน้อย
4. การอนุมตั ิให้นกั ศึกษาเดินทางไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง อืน่ ๆ
9.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณา - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคล
ตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณของ
ดังต่อไปนี้ให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติ
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีและ
คุณคือ
คณะศิลปศาสตร์ (พิจารณาลับ)
1. ศาสตราจารย์ เพ็ชรี ขุมทรัพย์ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญี
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริ สุทธิ คณะศิลปศาสตร์
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9.2 เรื่ อง การเสนอพระราชทาน
เหรี ยญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจํา
ปี พ.ศ. 2545
9.3 เรื่ อง การใช้ชื่อ “หอสมุด
ป๋ วย อึ๊งภากรณ์” เป็ นชื่อของหอสมุด
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
9.4 เรื่ อง การขอใช้พ้นื ที่ของ
สถาบันพิจารณาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อย (SMEs )

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้เสนอ
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชยั พันธเสน เป็ นผูส้ มควรได้
รับพระราชทานเหรี ยญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ต่อ
ทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้มหาวิทยาลัยได้นาํ
ร่ างสัญญา หรื อข้อตกลงรายงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป

-------------------เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เริ่มประชุมเวลา 16.50 น.
-------------------นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

