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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 11/2545
วันจันทรที่ 28 ตุลาคม 2545
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 14 ท่าน
ตั้งแต่วนั ที่ 13 กันยายน 2545
1.2 เรื่ อง การรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่
23 กันยายน 2545
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การติดตามงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย
3.1 เรื่อง รายงานการดําเนินงานการขยายการศึกษา
ระดับปริญญาตรีไปศูนย์ รังสิ ต
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อาํ นวยการ
สํ านักบัณฑิตอาสาสมัคร

มติโดยย่อ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มี
การแก้ไข

- ที่ประชุมรับทราบ

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วรวุฒิ หิ รัญรักษ์ ดํารงตําแหน่งผู้
อํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
สื บแทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์
รัตนมุขย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2545 เป็ นต้นไป
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4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อาํ นวยการ - อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประทิน
สถาบันภาษา
พิมสาร ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
ภาษา สื บแทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรี ยาฉัตร
อุตตมะโยธิ น ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2545 เป็ นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทักท้ วง
5.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งประธานกรรมการ - อนุมตั ิแต่งตั้ง นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ตรวจสอบ
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 13 กันยายน 2545 เป็ นต้นไป ตามที่เสนอ
5.2 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักสู ตรของคณะต่ าง ๆ - 1. อนุมตั ิหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน (ฉบับปรับ
ปรุ ง พ.ศ. 2545 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี
2. อนุมตั ิหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาค
ภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) คณะ
รัฐศาสตร์
3. อนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. 2545) คณะแพทยศาสตร์
4. อนุมตั ิยา้ ยโครงการปริ ญญาโท สาขาวิชา
ปกครองสําหรับนักบริ หาร คณะรัฐศาสตร์ จาก
ศูนย์ลาํ ปางมาที่ศูนย์รังสิ ต
5. อนุมตั ิแก้ไขหลักสูตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต โดยการเปิ ดกลุ่มวิชาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มวิชาการบริ หารองค์
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กร เป็ นวิชาเลือกเพิ่มและเปิ ดโครงการปริ ญญา
โท สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ เน้นการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรคณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
6. อนุมตั ิเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม
อุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุมัตโิ ครงการนักศึกษา
- 1. อนุมตั ิโครงการนักศึกษาเรี ยนดีผพู ้ ิการ
เรียนดีผ้ ูพกิ าร
2. อนุมตั ิในหลักการในประเด็น ดังนี้
1.1 จ้างพนักงานสําหรับดําเนิ นงานตาม
โครงการดังกล่าว จํานวน 1 อัตรา
1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบคัดเลือก
ในเบื้องต้น วงเงิน 500,000 บาท
1.3 สําหรับรายละเอียดมอบหมายให้ฝ่าย
บริ หารมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
6.2 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบมหาวิทยาลัย - อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการจ่ ายเงินค่ าตอบ
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงาน
แทนผู้ปฏิบัตงิ านต่ าง ๆ ให้ แก่มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
2545 ตามที่เสนอ
6.3 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบมหาวิทยาลัย - อนุมตั ิให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยกองทุนเพือ่ การแลก
เปลีย่ นนักศึกษา พ.ศ. 2545
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รองอธิ การบดีฝ่ายการคลังได้เสนอขอถอน
เรื่ องออก
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมรับทราบ
ครั้งต่ อไป ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน
2545
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
8.1 เรื่ องที่นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแต่งตั้ง
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด
8.2 เรื่ อง รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน
การบริ หารและการดําเนินการและรายงานผลการตรวจ
สอบบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2545
8.3 เรื่ อง งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
ประจําปี งบประมาณ 2546
8.4 เรื่ อง รายงานการใช้เงินกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา ประจําปี การศึกษา 2544
8.5 เรื่ องที่คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชีอนุมตั ิใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน ปี การศึกษา 2545 – 2546
8.6 เรื่ องที่ผอู ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดอนุมตั ิโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปี การศึกษา 25452546
8.7 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหลักสู ตร
เล็กน้อย โดยไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง ขออนุมัตบิ รรจุโครงการเปิ ดสอน - 1. ให้ความเห็นชอบบรรจุโครงการเปิ ดสอน
หลักสู ตรใหม่ ไว้ ในแผนปฏิบัตกิ าร
หลักสู ตรใหม่ จํานวน 6 หลักสู ตร ไว้ในแผน
ประจําปี 2546
ปฏิบตั ิการประจํา 2546 ดังนี้
1.1 รัสเซียศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีเงื่อน
ไขว่าต้องมีความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความเข้มแข็งเพื่อร่ วมจัด
การศึกษา
1.2 สหวิทยาการศิลปศาสตร์ ระดับปริ ญญา
ตรี โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องระบุองค์ความรู ้หลัก
ได้อย่างชัดเจน และเน้นระเบียบวิธีวิจยั ในขั้น
การออกแบบหลักสูตร
1.3 วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ระดับปริ ญญาโท
1.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระดับ
ปริ ญญาโท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีความ
พร้อมด้านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และ
ค้นคว้าอิสระในขั้นเปิ ดสอนจริ ง
1.5 บริ หารรัฐกิจสําหรับนักบริ หารระดับ
ปริ ญญาโท
1.6 วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ระดับปริ ญญาเอก
2. ให้ความเห็นชอบให้หลักสู ตร จํานวน 9
หลักสูตร ดังต่อไปนี้ เป็ นหลักสู ตรที่อยูใ่ นขั้น
เตรี ยมการเพื่อบรรจุในแผนฯ (พ.ศ. 2545 –
2549)
2.1 ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับ
ปริ ญญาตรี

2.2 จีนศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
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9.2 เรื่อง ขออนุมัตบิ รรจุโครงการจัดตั้ง
หน่ วยงานใหม่ ไว้ ในแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําปี 2546

มติโดยย่อ
2.3 พัฒนาประชาสังคม และบริ หารสาธารณ
กิจ ระดับปริ ญญาโท
2.4 บริ หารสุ ขภาพ ระดับปริ ญญาโท
2.5 สหวิทยาการ ระดับปริ ญญาโท
เอเชียตะวันออกศึกษา ระดับปริ ญญาโท
2.7 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ระดับปริ ญญาโท
2.8 การสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่าง
ประเทศ ระดับปริ ญญาโท
2.9 การสอนภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาต่าง
ประเทศ ระดับปริ ญญาเอก
- 1. ให้ความเห็นชอบคณะสหเวชศาสตร์
ดําเนินการศูนย์วจิ ยั และบริ การทางวิชาการ
ทางสหเวชศาสตร์ เป็ นภารภายในคณะสหเวช
ศาสตร์
2. ให้ความเห็นชอบคณะพยาบาลศาสตร์
ดําเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็ก
ปฐมวัย และศูนย์ปฏิบตั ิการพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเป็ นการภายใน คณะพยาบาลศาสตร์
3. เห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้งสํานักงาน
ตรวจสอบภายในไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี 2546
4. ไม่เห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้งภาควิชา
พัฒนาแรงงาน และสวัสดิการและวิทยาลัยสห
วิทยาการปรี ดี พนมยงค์ ไว้ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
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9.3 เรื่อง พิจารณาการจัดเก็บค่ าประกัน
อุบัตเิ หตุระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา
2546

9.4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
9.4.1 เรื่ อง รายงานงบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2544 สํานักงานจัดการ
ทรัพย์สิน

9.4.2 เรื่ อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์
กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2545
9.5 เรื่อง ข้ อหารือเกีย่ วกับการสรรหา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับ
หน่ วยงาน

- อนุมตั ิการจัดเก็บค่าประกันอุบตั ิเหตุสาํ หรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกคน ทุกชั้นปี
ยกเว้นนักศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตร์ ภาค
บัณฑิต ในอัตราปี การศึกษาละ 100 บาท
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็ นต้นไป ตามที่
เสนอ
- ที่ประชุมรับทราบ
- รับทราบรายงานงบการเงิน ประจําปี งบประ
มาณ 2544 ของสํานักงานจัดการทรัพย์สิน
และมอบหมายงานให้สาํ นักงานจัดการทรัพย์
สิ นได้ไปดําเนินการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับเงิน
ที่ตอ้ งจ่าย และการจัดการระบบบัญชีของ
สํานักงานให้เรี ยบร้อยแล้ว ให้นาํ เสนอราย
งานให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน 3 เดือน
- ที่ประชุมรับทราบ
- มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รวบรวม ข้อสังเกตของที่ประชุมและจัดส่ งให้
คณะทํางานรวบรวมคิดเห็นฯ ไปดําเนินการ
ต่อไป

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

เริ่ มประชุมเวลา 12.30 น.
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
----------------------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

