.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 5/2547
วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2547
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่ อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย (สื บแทน)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ปรากฏว่า นางยุวณี ศุภศิลป์
ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทน
ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ การแก้ไขเพิ่มเติม
19 เมษายน 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ - อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
3.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะนิตศิ าสตร์ กําชัย จงจักรพันธ์ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สื บแทน
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2547
เป็ นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทักท้ วง
4.1 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักสู ตรของคณะ/สถาบันต่ าง ๆ - 1. อนุมตั ิหลักสู ตรฉบับปรับปรุ งและ
หลักสู ตรใหม่ของคณะ/สถาบัน
ต่าง ๆ รวม 7 หลักสู ตร คือ
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มติโดยย่อ
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ.2547) คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
(2) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสู ตร
นานาชาติ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2547)
คณะสหเวชศาสตร์
(3) หลักสูตรโครงการปริ ญญาเอกร่ วม
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ หลักสูตร
นานาชาติ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2547)
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(5) หลักสู ตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2547) คณะศิลปศาสตร์
(6) หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสถิติ หลักสู ตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
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มติโดยย่อ

2. มอบหมายให้อธิ การบดีได้ทาํ การ
ตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
เพิกถอนปริ ญญาบัตร
4.2 เรื่อง พิจารณาแก้ ไขพระราชกฤษฎีกา - 1. ให้ถอนเรื่ องดังกล่าวออกไป
เกีย่ วกับบัณฑิตวิทยาลัย
2. มอบหมายให้อธิ การบดีไปพิจารณาจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของ
บัณฑิตวิทยาลัยใหม่ที่จะเป็ น “สํานัก” และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
4.3 เรื่อง พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับ มธ.ว่ าด้ วย - มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภามหา
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 วิทยาด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับไป
พิจารณาร่ างข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการ - อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
สรรหาคณบดีคณะสั งคมวิทยาและ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คือ
มานุษยวิทยา
1. นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
2. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ
3. นายกสมาคมสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
กรรมการ
4. ผูแ้ ทนประชาคมในคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 5 คน
กรรมการ
5. ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ 1 คน กรรมการ
6. ผูแ้ ทนสภาข้าราชการ 1 คน กรรมการ
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มติโดยย่อ

กรรมการตามข้อ 4 ให้คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาดําเนินการตาม
กระบวนการในข้อบังคับฯ กรรมการ
ตามข้อ 5 ให้สภาอาจารย์เป็ นผูเ้ สนอ
ชื่อกรรมการตามข้อ 6 ให้สภา
ข้าราชการเป็ นผูเ้ สนอชื่อ และให้เสนอ
ชื่อไปที่รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่า
พระจันทร์ เพื่อจะได้ดาํ เนินการจัดทํา
คําสัง่ แต่งตั้งเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
5.2 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้อาํ นวยการสถาบัน - อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ตันตระรัตน์ ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวย
การสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร สื บแทน ศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดา
วิบูลย์สวัสดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 3
เมษายน 2547 เป็ นต้นไป
5.3 เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมาณรายจ่ ายจากรายได้ - อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่ วยงานปี งบประมาณ 2547 เพิม่ เติมระหว่ าง หน่วยงาน ปี การศึกษา 2547 เพิม่ เติม
ปี ครั้งที่ 2
ระหว่างปี ครั้งที่ 2 ของคณะเศรษฐ
ศาสตร์และสถาบันไทยคดีศึกษา
ตามที่เสนอ
5.4 เรื่อง ขออนุมัตเิ บิกจ่ ายเงินค่ าขยายเขตระบบ - อนุมตั ิเบิกจ่ายเงินจํานวน 1,278,600
จําหน่ ายไฟฟ้ากลุ่มอาคารผู้ป่วยนอกบําบัด
บาท ให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเป็ น
รักษาและอุบัตเิ หตุ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์ รังสิ ต ค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ ากลุ่ม
อาคารผูป้ ่ วยนอกบําบัดรักษา และอุบตั ิ
เหตุ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต โดย
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5.5 เรื่อง ขออนุมัตผิ ูกพันงบประมาณรายจ่ ายจาก
รายได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ข้ามปี งบ
ประมาณเพือ่ ใช้ จ่ายเป็ นค่ าก่ อสร้ างอาคาร
ปฏิบัตกิ ารผังเมืองและสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.6 เรื่อง ขออนุมัตผิ ูกพันงบประมาณรายจ่ ายจาก
รายได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ข้ามปี งบ
ประมาณเพือ่ ใช้ จ่ายเป็ นค่ าก่ อสร้ างอาคารปฏิบัติ
การผังเมือง และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ในส่ วน
ทีม่ ีการปรับลดแบบรู ปรายการ)

มติโดยย่อ
ใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้พิเศษ มธ. รายการเงิน
สํารองจ่าย
- อนุมตั ิผกู พันงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ขา้ ม
ปี งบประมาณ ในวงเงิน 24,000,000
บาท เพื่อใช้จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างอาคาร
ปฏิบตั ิการผังเมืองและสถาปั ตยกรรม
ดังนี้
ปี งบประมาณ 2547 จํานวน
10,000,000 บาท
ปี งบประมาณ 2548 จํานวน 7,000,000
บาท
ปี งบประมาณ 2549 จํานวน 7,000,000
บาท
- อนุมตั ิให้ผกู พันงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ข้ามปี งบประมาณ ในวงเงิน
11,000,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็ นค่าก่อ
สร้างอาคารปฏิบตั ิการผังเมืองและ
สถาปั ตยกรรม (ในส่ วนที่มีการปรับ
ลดแบบรู ปรายการ) ดังนี้
ปี งบประมาณ 2547 จํานวน 200,000
บาท
ปี งบประมาณ 2548 จํานวน 5,300,000
บาท
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5.7 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบ มธ. ว่ าด้ วย
เงินสมนาคุณผู้ทาํ หน้ าทีบ่ ริหาร พ.ศ.
2547

มติโดยย่อ
ปี งบประมาณ 2549 จํานวน 5,300,000 บาท
- 1. อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยเงินสมนาคุณผูท้ าํ หน้าที่บริ หาร พ.ศ. 2547
โดยให้เพิ่มเติมในส่ วนผูบ้ ริ หารที่เป็ นบุคคล
ภายนอก ให้เพิ่มเติมอีก 1 เท่า
2. สําหรับตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายให้อธิ การบดีรับไปพิจารณาและนํา
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 1. รับทราบคําชี้แจงของคณาจารย์ในคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. ประเด็นขอถอดถอนคณบดีคณะสังคมและ
มานุษยวิทยาให้เป็ นที่ยตุ ิได้
- รับทราบ

5.8 เรื่อง พิจารณากรณีคณาจารย์ คณะ
สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยาร้ องเรียน
ให้ ถอดถอนคณบดีคณะสั งคมวิทยา
มานุษยวิทยา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่ อไป ในวัน
จันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2547
เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง ดัชนีช้ ีวดั หลัก (KPI) การศึกษา - รับทราบ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี การศึกษา
2545 ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
7.2 เรื่ องที่คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์ และ - รับทราบ
การบัญชี อนุมตั ิใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจําปี 2547 2 รายการ
เป็ นเงิน 6,520 บาท
7.3 เรื่ องที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- รับทราบ
อนุมตั ิกนั เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
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ประจําปี 2545 – 2546 ไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 2 รายการ
7.4 เรื่ องที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ออก
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 2
7.5 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิรับนักศึกษาโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ปี การศึกษา
2547 เป็ นกรณี พิเศษ จํานวน 32 คน (สํารอง 9 คน)
7.6 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงรายการ
งบ มธ. ปี การศึกษา 2547
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัตขิ ยายระยะเวลาและงบประมาณ
ในการสรรหาอธิการบดี

8.2 เรื่อง ขออนุมัตลิ งทุนซื้อหุ้นกู้บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)
8.3 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับแก้ ไขสั ดส่ วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ ของมหาวิทยาลัย

มติโดยย่อ

- รับทราบ
- รับทราบ

- รับทราบ

- 1. อนุมตั ิขยายระยะเวลาการดําเนิน
การในขั้นตอนการศึกษาสถานะของ
มหาวิทยาลัยตามข้อ 17 ก (4) จาก 45
วัน เป็ น 60 วัน
2. รับทราบงบประมาณในการดําเนิน
การสรรหาอธิ การบดี เป็ นเงิน
363,776 บาท ส่ วนการเบิกจ่ายให้เป็ น
ไปตามระเบียบทางราชการและให้
เป็ นไปโดยประหยัด
- อนุมตั ิลงทุนซื้ อหุน้ กูข้ องบริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็ นกรณี พิเศษ
จํานวน 50,000,000 บาท ตามที่เสนอ
- อนุมตั ิให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การ
ลงทุนและสัดส่ วนการลงทุนในหลัก
ทรัพย์ของมหาวิทยาลัยใหม่ ตามที่
เสนอ โดยให้แก้ไขดังนี้
1. ในข้อ 3 ในช่องที่ 3 ให้ตดั “(ของ
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8.4 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งอนุกรรมการสภามหา
วิทยาลัยด้ านการคลังและทรัพย์ สิน

มติโดยย่อ
พันธบัตรที่ออกแต่ละรุ่ น)” ออกไป
2. ในข้อ 5.3 ในช่องที่ 3 ให้แก้ไขจาก
“10% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด” เป็ น
“3% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด”
- อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.
ปราณี ทินกร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
เป็ นอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการคลังและทรัพย์สิน สื บแทน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จารุ พร ไวยนันท์

8.5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
8.5.1 เรื่ อง ผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
- รับทราบ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
8.5.2 เรื่ อง รายงานการเงินและรายงาน
- รับทราบ
ผลการดําเนิ นงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8.5.3 เรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิรับนักศึกษา
- รับทราบ
ชาวไทยที่นบั ถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าศึกษาต่อ มธ. ปี การศึกษา 2547
8.6 เรื่อง ขออนุมัตคิ นื สภาพนักศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษ – อนุมตั ิคืนสภาพนักศึกษาให้แก่นกั
ศึกษาโครงการปริ ญญาโท สาขาการ
ปกครองสําหรับนักบริ หาร คณะรัฐ
ศาสตร์ จํานวน 18 คน เมื่อพ้นกําหนด
1 ปี นับจากวันพ้นสภาพเป็ นกรณี
พิเศษ โดยนักศึกษาจะต้องชําระค่า
รักษาสถานภาพให้ครบทุกภาคที่
รักษาสถานภาพ
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มติโดยย่อ

8.7 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบ มธ. ว่ าด้ วย
เงินสมนาคุณผู้ดาํ รงตําแหน่ งประธาน
สภาอาจารย์ และประธานสภาข้ าราชการ
พ.ศ. 2547

- อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยเงินสมนาคุณผูด้ าํ รงตําแหน่งประธาน
สภาอาจารย์และประธานสภาข้าราชการ
พ.ศ. 2547 ตามที่เสนอ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 20.15 น.
------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

