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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 1/2546
วันจันทรที่ 27 มกราคม 2546
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็ นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2545
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การติดตามงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
3.1 เรื่อง รายงานการดําเนินการขยายการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไปศูนย์ รังสิ ต
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์

4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อาํ นวยการสถาบัน
ไทยคดีศึกษา

มติโดยย่อ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว โดยมีการ
แก้ไขเล็กน้อย
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ ดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะศิลป
กรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2546 เป็ นต้นไป
- ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ
ไกรฤกษ์ ดํารงตําแหน่งผู ้
อํานวยการสถาบันไทยคดี
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มติโดยย่อ

ศึกษา สื บแทน รองศาสตราจารย์ กมล
ฉายาวัฒนะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2546 เป็ นต้นไป
4.3 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อาํ นวยการ - ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
สํ านักหอสมุด
1. รับทราบรายงานผลการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สํานักหอสมุด
2. ยกเลิกคณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สํานักหอสมุด ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ ที่ 1006/2545 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2545
3. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ
สํานักหอสมุด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หรื อหัวหน้า
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ
เท่าคณะ พ.ศ. 2539 ข้อ 15
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทักท้ วง
5.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้รักษาราชการ - ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.
ในตําแหน่ งคณบดีคณะสถาปัตยกรรม วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร เป็ นผูร้ ักษาราชการใน
ศาสตร์
ตําแหน่งคณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 20 มกราคม 2546 เป็ นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
6.1 เรื่อง พิจารณาการปรับปรุงระบบการ - ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้อธิ การบดีทาํ
ศึกษา/หลักสู ตรการศึกษา
หนังสื อตอบทบวงมหาวิทยาลัย ตามข้อ
สังเกตของที่ประชุม
6.2 ขออนุมตั จิ ้ างควบคุมงาน 3 โครงการ - ที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
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6.3 เรื่อง ขออนุมัตจิ ดั สรรเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เพิม่ เติม สํ าหรับค่ าตอบแทนอาจารย์
และเจ้ าหน้ าทีไ่ ปปฏิบัตงิ านทีศ่ ูนย์ รังสิ ต
ภาค 2/2545
6.4 เรื่อง ขออนุมัตจิ ดั ตั้งสํ านักงานบริหาร
ศูนย์ ลาํ ปาง (สบล.) และวิทยาลัยศิลป
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่ อไป ในวัน
จันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2546 เวลา
14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
8.1 เรื่ องที่คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี อนุมตั ิใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน

มติโดยย่อ
- ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินอุดหนุนทัว่
ไปเพิม่ เติม สําหรับค่าตอบแทนอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบตั ิงานที่ศูนย์รังสิ ต เฉพาะ
ภาค 2/2545 เป็ นเงิน 1,829,200 บาท ตามที่
เสนอ
- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริ หารศูนย์ลาํ ปาง พ.ศ. 2546 โดย
แก้ไขข้อ 28 ให้ตดั ข้อความ “…หรื อซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุนหรื อร่ วมลง
ทุน หรื อซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้…” ออก
2. กรณี เรื่ องชื่อวิทยาลัย มอบหมายให้อธิการ
บดี รองอธิ การบดีฝ่ายศูนย์ลาํ ปาง และเลขานุ
การสภามหาวิทยาลัย รับไปพิจารณา และ
ปรึ กษาหารื อนายกสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
เมื่อได้ขอ้ ยุติแล้ว ให้นาํ เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบดังกล่าว
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ
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ปี การศึกษา 2545 – 2546
8.2 เรื่ องที่คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ อนุมตั ิ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ปี การศึกษา 2545 – 2546
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง ขออนุมัตใิ นกรณีทโี่ ครงการปริญญาเอก
สหวิทยาการ ดําเนินการผิดไปจากมติสภา
มหาวิทยาลัย

9.2 เรื่อง ขออนุมัตริ ับนักศึกษาเกินจากจํานวน
ทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ใน 2 คณะ)

มติโดยย่อ

- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้โครงการฯ รับนักศึกษา
เพิ่มขึ้นในปี การศึกษา 2543 – 2544
จากเดิม 10 คน เป็ น 52 คน
2. อนุมตั ิยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม
รายวิชากรณี ขอศึกษาคนเดียว วิชาละ
15,000 บาท กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ในปี การศึกษา 2544 – 2545 คือ รุ่ นที่
2 ปี การศึกษา 2544 จํานวน 8 คน รุ่ น
ที่ 3 ปี การศึกษา 2545 (ภาค 1) จํานวน
11 คน และรุ่ นที่ 4 ปี การศึกษา 2545
(ภาค 2) จํานวน 7 คน
3. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ ปี การศึกษา 2544
- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้โครงการปริ ญญาโท
สาขาการบริ หารงานยุติธรรม คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับนักศึกษา
เพิ่มขึ้นจากปี การศึกษาละ 35 คน เป็ น
ปี การศึกษาละ 60 คน
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9.3 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกกีรตยาจารย์ แห่ งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

9.4 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างข้ อบังคับว่ าด้ วย
การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ฉบับปรับปรุ งแก้ ไข
9.5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
9.5.1 เรื่ อง รายงานสถานภาพการดําเนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ มธ.ประจําปี 2545

มติโดยย่อ
2. อนุมตั ิให้โครงการปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการ
บัญชี รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิม 150 คน
เป็ น 200 คน
3. อนุมตั ิให้โครงการปริ ญญาโท สาขาการ
บัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี รับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิม 50 คน เป็ น 80 คน
- ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร.คนึง
ฦาไชย
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์กิติคุณ นายแพทย์
เฉลิม วราวิทย์
กรรมการ
3. รองศาตราจารย์ ดร.สุ พจน์
จุนอนันตธรรม
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี
ดิลกวณิ ช
กรรมการ
5. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
- ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปในการประชุมครั้ง
ต่อไป
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มติโดยย่อ

9.5.2 เรื่ อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชาอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชาครุ ยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545
9.5.3 เรื่ อง รายละเอียดการลงทุนของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.5.4 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิงดรับนักศึกษาและ
ปิ ดโครงการบัณฑิตศึกษา
9.5.5 เรื่ อง รายงานความคืบหน้าเรื่ องการแก้ไข
ระบบบัญชี ของสํานักงานจัดการทรัพย์สิน
-------------------เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เริ่มประชุมเวลา 17.50 น.
-------------------นายมานิต แก้วนุกลู
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

