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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 4/2547
วันจันทรที่ 19 เมษายน 2547
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยา
ลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร (สื บแทน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2547 ปรากฏว่า ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภามหา
วิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 5
เมษายน 2547 เป็ นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2547
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
3.1 เรื่อง รายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2546

มติโดยย่อ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

- 1. ทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญาศิลปกรรม
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรม
ราชินีนาถ
2. อนุมตั ิมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์
ประจําปี การศึกษา 2546 แก่ผทู้ รงคุณ
วุฒิ ดังนี้

-2-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
2.1 นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
พัฒนาชุมชนดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
2.2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง
อนงค์ เพียรกิจกรรม
แพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
2.3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิต สิ ริสิงห
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
4.1 เรื่อง พิจารณาผู้สมควรได้ รับรางวัล - อนุมตั ิทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ โดยมติเป็ นเอกฉันท์
4.2 เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมาณรายจ่ ายจาก - 1. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ
รายได้ ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประจําปี
สิ รินธร ปี การศึกษา 2547
การศึกษา 2547 ดังนี้
1.1 รายรับของงบดําเนินการ
256,634,025 บาท
1.2 รายจ่ายจากการดําเนินงาน
217,418,000 บาท
1.3 รายรับเพื่อโอนเข้ากองทุนต่าง ๆ
39,215,700 บาท
1.4 งบประมาณลงทุน 110,003,500 บาท
2. มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธรได้ดาํ เนินการจัดทําข้อมูลการเปรี ยบ
เทียบดัชนีช้ ีวดั เกี่ยวกับมาตรฐานทางการ
ศึกษา และนํารายงานสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งต่อไป
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มติโดยย่อ

4.3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ
- 1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 2 ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 2 ครั้งที่ 1 และ
รับทราบการชี้แจงการติดตามผลการดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไปดําเนิน
การดูแลเกี่ยวกับการให้บริ การทางด้าน IT
ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
3. มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการชี้แจงตามรายงานผลการดําเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบทุก
ประเด็น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.4 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกผู้สมควร - ให้ความเห็นชอบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ
ได้ รับการยกย่ องเป็ นครู ดเี ด่ น ประจําปี บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นครู ดีเด่น ประจําปี 2546
2546
คือ
1. รองศาสตราจารย์ ทัศนีย ์ ตัณฑวุฒโฒ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี เป็ นครู
ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์ ศุภกิจเจริ ญ
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นครู ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กําหนดการประชุมสภา - รับทราบ
มหาวิทยาลัยครั้งต่ อไป
ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม
2547
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ - รับทราบ
6.1 เรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
รายการ งบ มธ. ปี การศึกษา 2547 รายการค่าติด
ตั้งจุดต่อเชื่อมเครื อข่ายในอาคารสํานักงานอธิ การ
บดี ระยะที่ 2 จํานวน 750,000 บาท และรายการค่า
ติดตั้งจุดต่อเชื่อมเครื อข่ายภายในอาคารโดมบริ หาร
จํานวน 500,000 บาท เป็ นรายการค่าติดตั้งจุดต่อ
เชื่อมเครื อภายในอาคารสํานักงานอธิการบดี ระยะ
2 และอาคารโดมบริ หาร จํานวน 1,250,00 บาท
6.2 เรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติม
หลักสู ตรเล็กน้อยโดยไม่กระทบโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสูตร จํานวน 5 รายการ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
7.1 เรื่อง สื บเนื่องจากระเบียบวาระที่ 2
- รับทราบ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ได้ไปดําเนิ นการจัดทํารายละเอียดการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็ น
หน่วยงานระดับ “สํานัก” เมื่อพิจารณาเสร็ จ
แล้ว ให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

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

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 15.45 น.
------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

