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

ครั้งที่ 6/2554
วันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2554
ณ หองประชุมปรีดี พนมยงค อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม มธ. ศูนยรังสิต

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

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ธรรมศาสตร ครบรอบปที่ 77
1.2 เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร
1.3 เรื่อง การดําเนินการของหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร
1.4 เรื่อง การจัดอภิปรายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
1.5 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2554

- รับรองรายงานการประชุม
ดังกลาวโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตําแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร

- เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง อาจารย ดร.
ชาญชัย แสวงศักดิ์ ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร
ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยใหความ
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เรื่อง

มติโดยยอ
เห็นชอบ และใหดําเนินการกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

4.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

- เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง
รองศาสตราจารย ดร.ประยงค
เนตยารักษ ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร และนําเสนอ สกอ.
เพื่อดําเนินการตอไป

4.3 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค

- 1. อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ดร.พิมพันธุ เวสสะโกศล ดํารง
ตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค ตอไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเปนตนไป
2. มอบหมายใหอธิการบดีไดหารือ
กับคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง รายงานผลการสอบสวนหาขอเท็จจริง
กรณีนักศึกษากระทําการเขาขายผิดวินัย
นักศึกษา

- 1. ใหถอนชื่อนักศึกษาดังกลาวที่
กระทําผิดออกจากการเปนนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มธ.
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เรื่อง

มติโดยยอ
2. มอบหมายใหอธิการบดีได
พิจารณากําหนดกระบวนการในการ
เขาไปเยียวยานักศึกษาที่มีปญหา
ทางจิต รวมทั้งกระบวนการ
สอบสวนนักศึกษาในลักษณะ
ดังกลาว

5.2 เรื่อง นักศึกษาคณะนิติศาสตรโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาโอนยายไปคณะอื่น

- เห็นชอบในหลักการให นายหมา
เหลียง นักศึกษาคณะนิติศาสตร
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โอนยายไปคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตรยอนหลังเปนกรณีพิเศษ
สําหรับวิธกี ารในการโอนยาย
มอบหมายใหอธิการบดี คณบดีคณะ
นิติศาสตร และคณบดีคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป

5.3 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ - อนุมัติงบประมาณรายจายจาก
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน งบประมาณ รายไดพิเศษ งบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงานงบประมาณรายจาย
รายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ ประจําป
จากรายไดหนวยงานในกํากับ
งบประมาณพ.ศ. 2554 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. งบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ มธ.
(1) ประมาณการจากรายไดพิเศษ
27,000,000 บาท
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เรื่อง

มติโดยยอ
ก. คาตอบแทนการตอสัญญา
6,550,000 บาท
(1) อุปกรณสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่
ดาดฟาตึก 14 ชั้น 1,550,000 บาท
- AIS
500,000 บาท
- DTAC
550,000 บาท
- TRUE
500,000 บาท
(2) ราน 7-ELEVEN (ขางโรงอาหาร
กลาง+คณะแพทยฯ) 5,000,000 บาท
ข. คาตอบแทนจากปมกาซ NGV
450,000 บาท
ค. คาสาธารณูปโภครานคา
20,000,000 บาท
(2) งบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ
27,000,000 บาท
(1) งบดําเนินการ 21,499,000 บาท
(2) งบลงทุน
5,501,000 บาท
2. งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน
(1) คณะนิติศาสตร 840,000 บาท
(2) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
587,600 บาท
(3) คณะทันตแพทยศาสตร
1,550,000 บาท
(4) โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ
94,700,000 บาท
(5) คณะเศรษฐศาสตร 948,600 บาท
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เรื่อง

มติโดยยอ
(6) สํานักทะเบียนและประมวลผล
850,000 บาท
(7) สถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
การศึกษาและการพัฒนา
2,732,100 บาท
(8) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
300,000 บาท
3. งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานในกํากับ
(1) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
13,000,000 บาท
(2) สํานักงานจัดการทรัพยสิน
20,500,000 บาท

5.4 เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินคาสมัครสอบ TU-GET ของ
สถาบันภาษา

- 1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินคาสมัครสอบ
TU-GET ของสถาบันภาษา
ตามที่คณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานการคลังและทรัพยสิน
เสนอ
2. มอบอํานาจใหอธิการบดีเปน
ผูพิจารณาอนุมัติในเรื่องหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินคาสมัครสอบของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย และ
รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือเห็นชอบ
6.1 เรื่อง รายงานการประเมินการกํากับดูแลตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยและรายงานการประเมิน
กรอบทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

มติโดยยอ
- เห็นชอบรายงานการประเมินการ
กํากับดูแลตนเองของสภามหาวิทยาลัย
และรายงานการประเมินกรอบ
ทิศทางการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - รับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
7.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
- รับทราบ
ผูสําเร็จการศึกษา
7.3 เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการสภาขาราชการและ
- รับทราบ และอนุมัติในหลักการกรณี
กรรมการสภาอาจารยที่จะเปนกรรมการสรรหา
ผูแทนของสภาอาจารยและสภาผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
ขาราชการ ไมควรเปนกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารในหนวยงานนั้น
7.4 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจายจาก
- รับทราบ
รายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 1 ของสํานักงานอธิการบดี/
คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ/หนวยงานในกํากับ
7.5 เรื่อง รายงานงบการเงิน คณะสถาปตยกรรม- รับทราบ
ศาสตรและการผังเมือง ประจําป 2553
7.6 เรื่อง รายงานการนําสงงบการเงินประจําป 2553 - รับทราบ
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เรื่อง
7.7 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังกัดหลักสูตร วท.ม.
สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพจาก
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีและ
คณะพยาบาลศาสตรไปอยูวิทยาลัยนวัตกรรม
7.8 เรื่อง รายงานการอนุมัติผูกพันงบประมาณ
คาควบคุมงานขามป รายการกอสรางอาคาร
ศูนยการเรียนรูดวยตนเองแหง มธ. พรอม
ครุภัณฑ 1 หลัง
7.9 เรื่อง รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
7.10 เรื่อง รายงานผลการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารคณะ/สถาบัน/สํานัก ซึ่งเปนผลมา
จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับทราบ

- รับทราบ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัติตําแหนงผูชวยอธิการบดี
เพิ่มเติม จํานวน 2 ตําแหนง

- อนุมัติตําแหนงผูชวยอธิการบดี
เพิ่มเติม จํานวน 2 ตําแหนง
และระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยเงินสมนาคุณ
ผูบริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554
ตามที่เสนอ

8.2 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจายเงินคาเชาบาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

- 1. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจายเงิน
คาเชาบานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ
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เรื่อง

มติโดยยอ
2. เห็นชอบในหลักการกรณี
พนักงานเงินรายได ใหใชระเบียบ
ตามขอ 1 โดยอนุโลม

8.3 เรื่อง ขออนุมัติจางรถโดยสารรับสงภายใน
มธ. ศูนยรังสิต (รถกาซ NGV)

- อนุมัติจางรถโดยสารรับสงภายใน
มธ. ศูนยรังสิต (รถกาซ NGV)
และผูกพันงบประมาณขามป
งบประมาณ ตามที่เสนอ

8.4 เรื่อง คาใชจายในการเดินทางของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติในหลักการการเดินทาง
โดยเครื่องบินชั้น Business Class
สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และมอบหมายให
อธิการบดีไดพิจารณาในสวน
ผูบริหารในตําแหนงอธิการบดี
รองอธิการบดี และคณบดี

8.5 เรื่อง ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป วันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2554
เวลา 09.00 น. ณ มธ. ทาพระจันทร

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบันทึกรายงานการประชุม

