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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 2/2545
วันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 2545
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาข้าราชการ
ดังนี้
(1) นางยุวณี ศุภศิลป์ เป็ น
ประธานสภาข้าราชการ
(2) นายพรวิชยั แช่มศิริวฒั น์ เป็ น
รองประธานสภาข้าราชการ คนที่ 1
(3) นายยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ เป็ น
รองประธานสภาข้าราชการ คนที่ 2
(4) นางนวลรักษ์ ชอบชื่น เป็ น
เลขาธิการสภาข้าราชการ
1.2 เรื่ อง พิธีเปิ ดอนุสาวรี ย ์ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย
อึ๊งภากรณ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2545 เวลา 09.45 น. ณ
บริ เวณกลุ่มอาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2545
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การติดตามงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย
3.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้ ากรณีการขยายการ

มติโดยย่อ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว โดยมีการ
แก้ไขเล็กน้อย

- ที่ประชุมรับทราบและมอบ
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เรือ่ ง
ศึกษาระดับปริญญาตรีไปศูนย์ รังสิ ต
3.2 เรื่อง นักศึกษาและกิจกรรม
นักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่
พิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกผู้สมควร
ได้ รับการยกย่ องเป็ นกีรตยาจารย์
แห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจําปี 2544

มติโดยย่อ
หมายให้มหาวิทยาลัยนําข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้
ยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.อภิชยั พันธเสน
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็ นกีรตยาจารย์ แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
ประจําปี 2544 ตามที่เสนอและมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศยกย่องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่อง การขออนุมัตปิ ริญญาให้ แก่ ผู้สําเร็จ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิมอบ
การศึกษา
อํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็ นผู ้
พิจารณาการอนุมตั ิปริ ญญาให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการ
ศึกษาและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบต่อไป
5.2 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักสู ตรใหม่ ทไี่ ด้ รับการ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้
บรรจุในแผนปฏิบัตกิ าร พ.ศ. 2545 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทค
2546 เพิม่ เติม
โนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการบรรจุใน
แผนปฏิบตั ิการ พ.ศ. 2545 – 2549 และให้
นําเสนอทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป
5.3 เรื่อง สรุปผลการให้ กองทุนค่ าธรรมเนียม - ที่ประชุมรับทราบ
การศึกษาเพือ่ การพัฒนา
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหา- - ที่ประชุมรับทราบ
วิทยาลัยครั้งต่ อไปในวันจันทร์ ที่
19 มีนาคม 2545 เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
7.1 เรื่ องที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมตั ิประกาศเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรับเงิน
สนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ฉบับที่ 4)
7.2 เรื่ องที่คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ อนุมตั ิ
ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานปี การศึกษา 2544
7.3 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบ
แทนแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานคณะสหเวชศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง รายงานผลความคืบหน้ าการ
- ที่ประชุมรับทราบ
ประชุมคณะกรรมการทีป่ รึกษา
การวิจยั คณบดีการขยายการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีไปศูนย์ รังสิ ต
8.2 เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้ อ
- ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้
เสนอแนะเกีย่ วกับการพิจารณาและอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat ดําเนินการต่อไป
Forum)
----------------------------------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
----------------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสงั ข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

