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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 12/2547
วันจันทรที่ 18 ตุลาคม 2547
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่ อง ขอแสดงความยินดีกบั อธิ การบดีคนใหม่
(ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์) ได้เข้าร่ วมประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งแรก
1.2 เรื่ อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร (สื บแทน) คือ
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต (2) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
2.1 ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547
- รับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้ง
2.2 ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547
ดังกล่าว โดยมีการแก้ไขเล็กน้อยใน
ฉบับย่อ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
3.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหานายกสภามหา- อนุมตั ิถอนเรื่ องดังกล่าวตามที่เสนอ
วิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทักท้ วง
4.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้รักษาราชการใน
- อนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการในตําแหน่ง
ตําแหน่ งรองอธิการบดี
รองอธิ การบดี จํานวน 9 ท่าน ตามที่เสนอ
4.2 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้รักษาราชการใน
- อนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาราชการในตําแหน่ง
ตําแหน่ งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งเลขานุการสภามหา
วิทยาลัย
5.2 เรื่อง ขออนุมัตกิ าํ หนดจํานวนรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี

5.3 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งรองอธิการบดี

5.4 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อาํ นวยการสถาบันสั ญญา ธรรมศักดิ์
เพือ่ ประชาธิปไตย

มติโดยย่อ

- อนุมตั ิแต่งตั้งรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
ท่าพระจันทร์ เป็ นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
- 1. อนุมตั ิกาํ หนดจํานวนตําแหน่งรอง
อธิ การบดีและผูช้ ่วยอธิ การบดีตามที่เสนอ
2. เห็นชอบในหลักการระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเงิน
สมนาคุณผูท้ าํ หน้าที่บริ หาร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547 ส่ วนถ้อยคําในระเบียบฯ มอบ
หมายให้อธิ การบดีรับไปพิจารณาดําเนิน
การและนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามต่อไป
- อนุมตั ิแต่งตั้งรองอธิการบดี จํานวน 8 ท่าน
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่สภามหา
วิทยาลัยอนุมตั ิเป็ นต้นไป
- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อ
ประชาธิ ปไตย ดังนี้
(1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ
วะสี
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากร
มนุษย์
กรรมการ
(3) ผูแ้ ทนจากกรรมการประจําสถาบัน
สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
1 คน
กรรมการ
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(4) ผูแ้ ทนประชาคมในสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
1 คน
กรรมการ
(5) ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ 1 คน กรรมการ
(6) ผูแ้ ทนสภาข้าราชการ 1 คนกรรมการ
กรรมการตามข้อ (3) ให้สถาบันฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา
เสนอชื่อ กรรมการตามข้อ (4) ให้สถาบันฯ ดําเนิน
การตามกระบวนการที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับฯ และ
เสนอชื่อ กรรมการตามข้อ (5) ให้สภาอาจารย์เป็ นผู้
เสนอชื่อ กรรมการตามข้อ (6) ให้สภาข้าราชการ
เป็ นผูเ้ สนอชื่อ และให้เสนอไปที่รองอธิ การบดีฝ่าย
บริ หาร ท่าพระจันทร์ เพื่อจะได้ดาํ เนินการจัดทํา
คําสัง่ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
2. มอบหมายให้สภาข้าราชการได้ไปดําเนินการ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูท้ ี่จะมาเป็ นกรรมการสรรหาผู้
บริ หารหน่วยงาน ตามข้อสังเกตของที่ประชุม และ
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
5.5 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะอนุกรรม - อนุมตั ิแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การสภามหาวิทยาลัยด้ านการตรวจ
ด้านการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2547
เป็ นต้นไป
5.6 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัตแิ ต่ งตั้ง - อนุมตั ิแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติม
รองคณบดีเป็ นกรณีพเิ ศษ
เป็ นกรณี พิเศษอีก 1 ตําแหน่ง ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดประชุมสภามหา - รับทราบ
วิทยาลัยครั้งต่ อไป ในวันจันทร์
ที่ 22 พฤศจิกายน 2547
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ - รับทราบ
7.1 เรื่ อง รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูรย์ ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์ ตั้งแต่วนั ที่
30 กันยายน 2547
7.2 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิระเบียบฯ ว่าด้วย
การจ่ายสมทบเงินค่าตอบแทนการไปปฏิบตั ิงานที่
ศูนย์รังสิ ตของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2547
7.3 เรื่ องที่คณบดีคณะวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชนอนุมตั ิกนั เงินงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน ประจําปี 2547
7.4 เรื่ องที่คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อนุมตั ิกนั เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจําปี 2547
7.5 เรื่ องที่ผอู ้ าํ นวยการสถาบันภาษาอนุมตั ิ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจําปี 2547
7.6 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิโอนเงินและเปลี่ยน
แปลงรายการ งบ มธ.ปี การศึกษา 2547
7.7 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิระเบียบฯ ว่าด้วย
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานโครงการบริ การทางวิชาการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้อาํ นวยการสถาบัน
- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา
วิจยั และให้ คาํ ปรึกษาแห่ ง มธ.
วีสกุล ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
วิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ. สื บแทน
ศาสตราจารย์ ยุพา วงศ์ไชย ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 เป็ นต้นไป
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8.2 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้ านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้ อบังคับ

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหา
วิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
จํานวน 14 คน ตามที่เสนอ

8.3 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทักท้ วง
8.3.1 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักสู ตรของคณะ/สถาบัน - อนุมตั ิหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ต่ าง ๆ
ทางกฎหมายธุรกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2547) คณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ
8.4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
8.4.1 เรื่อง รายงานผลการบริหารงานและการ - รับทราบ
ดําเนินงานของคณบดีคณะสั งคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
8.4.2 เรื่องทีอ่ ธิการบดีอนุมัตขิ ยายเวลาเบิกจ่ าย - 1. อนุมตั ิการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
เงิน งบ มธ.ปี การศึกษา 2542 – 2546 และ งบ มธ. ปี การศึกษา 2542 – 2546 และ
กันเงินงบ มธ. ปี การศึกษา 2547
รับทราบการกันเงิน งบ มธ.ปี การศึกษา
2547
2. มอบหมายให้อธิการบดีไปตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงิน งบ มธ.ปี การศึกษา 2542 – 2544
และรายงานสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งต่อไป
8.5 เรื่องสื บเนื่องจากรายงานการประชุมสภามหา
วิทยาลัย ครั้งที่ 10/2547
8.5.1 เรื่อง การประเมินการทํางานตามข้ อบังคับฯ - รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดี
ว่ าด้ วยการสรรหาผู้บริหาร
รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
8.5.2 เรื่อง กรณี AIT
- รับทราบ และมอบหมายให้อธิ การบดี
รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
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8.5.3 เรื่อง กรณีระเบียบว่ าด้ วยค่ าตอบแทนของ - รับทราบ และมอบหมายให้อธิ การบดีรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

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

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.
------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

