มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 4/2553
วันจันทรที่ 26 เมษายน 2553
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงานวันปรีดี พนมยงค
- รับทราบ
ประจําป 2553
1.2 เรื่อง การมอบหนังสือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2552

- อนุมัติทูลเกลาฯ ถวาย และมอบ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา
2552 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย/แผน
5.1 เรื่อง แผนงาน “ป 2553 ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” - ใหความเห็นชอบแผนงาน “ป 2553
ปแหงกิจกรรมนักศึกษา” และ
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการ
นักศึกษารับขอสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาตอไป

-2เรื่อง
5.2 เรื่อง ขออนุมัติเปาหมายและแผนของคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือเห็นชอบ
6.1 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553
6.2 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไข
การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
7.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี

มติโดยยอ
- มอบหมายใหคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรไดดําเนินการปรับแกไข
เปาหมายและแผนตามขอสังเกตของ
ที่ประชุม และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป
- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
พ.ศ. 2553 ตามที่เสนอ
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีตามองคประกอบ ดังนี้
1. ศาสตราจารย มารุต บุนนาค
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย นรนิติ เศรษฐบุตร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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มติโดยยอ
4. นายมานิจ
สุขสมจิตร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. นายกสมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการ
6. นายกองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการ
7. กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งจาก
อาจารย สามคน
กรรมการ
8. กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งจาก
เจาหนาที่ สองคน กรรมการ
9. ประธานสภาอาจารย กรรมการ
10. ประธานสภาขาราชการ กรรมการ
สําหรับกรรมการสรรหาตามขอ 7 ให
สภาอาจารยเปนผูดําเนินการ และ
กรรมการสรรหาตามขอ 8 ใหสภา
ขาราชการเปนผูดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฎในหนังสือพิมพ
8.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบการเงินประจําป
8.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
8.4 เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ รองศาสตราจารย
ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปะศาสตร

-4เรื่อง

มติโดยยอ

8.5 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของ
รองศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และรองศาสตราจารย
ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท
8.6 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบดานการเงินการบัญชี
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีฝายวิชาการ
(สืบแทน)

9.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งรองคณบดี
คณะศิลปศาสตร

9.3 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกครูดีเดน
ประจําป 2552
9.4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
9.4.1 เรื่อง รายงานงบการเงินของสํานักงาน
จัดการทรัพยสิน ประจําป 2552

- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน ดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สืบแทน ศาสตราจารย ดร.ศิรลิ ักษณ
โรจนกิจอํานวย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2553 เปนตนไป
- 1. อนุมัติแตงตั้งรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร จํานวน 6 คน ตามที่เสนอ
2. อนุมัติในหลักการมอบหมายให
อธิการบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้งรอง
คณบดีในสวนที่เกิน 5 คน ในกรณีที่
เคยไดรับอนุมัติแตงตั้งเกิน 5 คนจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว และรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ
- ใหความเห็นชอบประกาศยกยอง
ครูดีเดนของ มธ. ประจําป 2552
จํานวน 4 ทาน ตามที่เสนอ
- รับทราบ
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มติโดยยอ

9.4.2 เรื่อง การแตงตั้งรองคณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
9.4.3 เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ 2553
9.4.4 เรื่อง รายงานสถานะเงินกองทุนคาธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ 2552
9.5 เรื่อง กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- รับทราบ
ประจําปการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 19
สิงหาคม 2553
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2553

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

