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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 6/2545
วันจันทรที่ 24 มิถุนายน 2545
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
1.1 เรื่อง พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย - ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาร่ าง
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ….
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ พ.ศ. …. ตั้งแต่มาตรา 39 ใน
การประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - ที่ประชุมรับทราบ
ครั้งต่ อไป ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม
2545 เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอืน่ ๆ
3.1 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย - ที่ประชุมรับทราบผลการเลือกตั้ง
ประเภทผู้แทนผู้บริหาร (สื บแทน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้
แทนผูบ้ ริ หาร รองศาสตราจารย์ ดร.
วรพล พรหมิกบุตร สื บแทน ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ประโยชน์ ธรรมกร
บัญญัติ
3.2 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิ
ศาสตร์ ว่าด้ วยการกําหนดระยะเวลา ปี งบประ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่
มาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ด้วยการกําหนดรอบระยะเวลาปี งบ
ประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตามที่เสนอ และให้ดาํ เนินการนํา
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3.3 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อาํ นวยการสถาบันไทยคดี
ศึกษา และผู้อาํ นวยการสํ านักหอสมุด

มติโดยย่อ
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้
อํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ดังนี้
(1) นายมานิจ สุ ขสมจิตร ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) ผศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั กรรมการ
ผูแ้ ทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์
(3) ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ 1 คน กรรมการ
(4) ผูแ้ ทนจากกรรมการประจํา
สํานักประเภทศาสตราจารย์
พิเศษ อาจารย์พิเศษ ผูบ้ รรยาย
พิเศษ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิอื่นใน
สถาบันไทยคดีศึกษา 1 คน กรรมการ
(5) ผูแ้ ทนจากคณาจารย์ประจํา
หรื อข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยในสถาบันไทยคดี
ศึกษา 1 คน
กรรมการ
กรรมการตาม (3) ให้สภาอาจารย์ เป็ นผูเ้ สนอ
ชื่อกรรมการตาม (4) และ (5) ให้สถาบันไทย
คดีศึกษา เป็ นผูเ้ สนอชื่อ โดยให้เสนอไปที่
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์ เพื่อ
ดําเนินการจัดทําคําสัง่ แต่งตั้งเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
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มติโดยย่อ

2. อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สํานักหอสมุด
(1) รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
(2) ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ 1 คน
กรรมการ
(3) ผูแ้ ทนสภาข้าราชการ 1 คน กรรมการ
(4) ผูแ้ ทนจากคณาจารย์ประจํา
หรื อข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัยในสํานักหอสมุด
1 คน
กรรมการ
(5) กรรมการที่อธิ การบดีแต่งตั้ง
1 คน
กรรมการ
กรรมการตาม (2) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็ นผูเ้ สนอ
ชื่อกรรมการตาม (3) ให้สภาข้าราชการ เป็ นผูเ้ สนอ
ชื่อกรรมการตาม (4) ให้สาํ นักหอสมุด เป็ นผูเ้ สนอ
ชื่อกรรมการตาม (5) ให้อธิ การบดีเป็ นผูเ้ สนอชื่อ
โดยให้เสนอไปที่รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระ
จันทร์ เพื่อดําเนินการจัดทําคําสัง่ แต่งตั้งเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
3.4 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งกรรมการ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิในหลักการให้
อํานวยการสํ านักงานศิษย์ เก่ า
นายกสภามหาวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะ
สั มพันธ์
กรรมการอํานวยการสํานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตาม
ที่เสนอ และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อ
ไป
-----------------------------------------------------------------------------------

เริ่ มประชุมเวลา 13.10 น.
เลิกประชุมเวลา 20.00 น.
----------------------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

