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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 6/2547
วันจันทรที่ 21 มิถุนายน 2547
ณ ห้องประชุมอาคารโดมบริ หาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิ ต
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่ อง มูลนิธิ Agonshu sgiyu kiriyama จาก
ประเทศญี่ปุ่น มอบห้อง studio ให้คณะวารสารศาสตร์ และ
สื่ อสารมวลชน มูลค่า 6 ล้านบาท และทุนการศึกษาเป็ น
เงิน 600,000 บาท
1.2 เรื่ อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร (สื บแทน) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2547 ซึ่ ง รองศาสตราจารย์ ดร.กําชัย จงจักรพันธ์ คณบดี
คณะนิติศาสตร์ ได้รับเลือกเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
1.3 เรื่ อง ขอแนะนําและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการ
นักศึกษาคนใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล ซึ่งดํารง
ตําแหน่ง สื บแทน รองศาสตราจารย์ ดร.กําชัย จงจักรพันธ์
1.4 เรื่ อง การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี
ธรรมศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2547 ซึ่งจะมีกิจกรรมหลาย
วิธีดว้ ยกัน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
2.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อาํ นวยการสถาบัน - อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ สมชัย
ทรัพยากรมนุษย์
ศรี สุทธิ ยากร ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ สื บแทน
รองศาสตราจารย์ สุ ปราณี ศรี ฉตั ราภิมุข
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2547
เป็ นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทักท้ วง
3.1 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักสู ตรของคณะ/สถาบันต่ าง ๆ - 1. อนุมตั ิหลักสู ตรและการเปิ ดสอนหลัก
สู ตรในระดับปริ ญญาตรี และวิชาโทของ
คณะต่าง ๆ รวม 2 หลักสู ตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คณะทันต
แพทยศาสตร์
1.2 หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชานาฎ
ศาสตร์ ไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. อนุมตั ิการผนวกหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของคณะแพทยศาสตร์ กับคณะทันตแพทย
ศาสตร์ ให้เป็ นหลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฉบับปรับปรุ งแก้ไข พ.ศ. 2547 ฉบับเดียว
กัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
4.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้รักษาราชการใน
- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.กําชัย
ตําแหน่ งของอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
จงจักรพันธ์ เป็ นผูร้ ักษาราชการใน
ตําแหน่งรองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็ นต้น
ไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งรองอธิ การบดี
ฝ่ ายการนักศึกษาคนใหม่
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4.2 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการ - 1. อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
นักศึกษา
อุรุยา วีสกุล ดํารงตําแหน่งรองอธิ การบดี
ฝ่ ายการนักศึกษา สื บแทน รองศาสตราจารย์ ดร.กําชัย จงจักรพันธ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2547 เป็ นต้นไป
2. มอบหมายให้อธิ การบดีรับข้อสังเกต
ของสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการและ
ให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 3 เดือน
4.3 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้อาํ นวยการศูนย์ ศึกษา - อนุมตั ิแต่งตั้ง ดร.ศุภชั ศุภชลาศัย ดํารง
เอเปค และศึกษาความร่ วมมือในภูมิภาคแห่ ง มธ.
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษา
เอเปค และ
ศึกษาความร่ วมมือในภูมิภาคแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิเป็ นต้นไป
4.4 เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมาณรายจ่ ายจากรายได้ - อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วย
หน่ วยงาน ปี งบประมาณ 2547 เพิม่ เติมระหว่ างปี
งาน ปี งบประมาณ 2547
เพิ่มเติมระหว่างปี
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3 ของสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
ตามที่เสนอ
4.5 เรื่อง พิจารณาร่ างสั ญญาเช่ าที่ดนิ ของ มธ.และ
- 1. มอบหมายให้คณะทํางานได้
ไปศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็ นข้อผูกพัน
ของรัฐบาลไทยที่มีต่อสถาบัน AIT

AIT
และ

สมาชิก SEATO โดยละเอียด รวมทั้ง
ทําข้อ
สังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และ
จัดทํา
ร่ างสัญญาการเช่า เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
2. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาเรื่ อง
การ
ทําสัญญาเช่าที่ราชพัสดุของสถาบัน
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เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม) คือ
รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องทีผ่ ่ านการพิจารณาของคณะอนุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.1 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
- ให้ถอนเรื่ องดังกล่าว
ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
5.2 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบมหาวิทยาลัย
- อนุมตั ิระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยโครงการขยายโอกาสนักศึกษา ว่าด้วยโครงการนักศึกษาเรี ยนดีจาก
ชนบท
เรียนดีจากชนบท และโครงการขยายโอกาส
และโครงการนักศึกษาเรี ยนดีในเขตเมือง
นักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547 ตามที่เสนอ
5.3 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับเปลีย่ นอัตราเงินนําส่ ง
- ให้ถอนเรื่ องดังกล่าว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
5.4 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับอัตราค่ าสอนและค่ าธรรม -1. โครงการไทยศึกษา
เนียมของโครงการไทยศึกษาและโครงการ
1.1 อนุมตั ิให้ปรับอัตราค่าสอนสําหรับ
แลกเปลีย่ นนักศึกษาฝ่ ายวิเทศสั มพันธ์
อาจารย์ผสู้ อนจากอัตราเดิม ชัว่ โมงละ
1,000 บาทเป็ นชัว่ โมงละ 1,200 บาท
1.2 อนุมตั ิให้จดั เก็บค่าธรรมเนียมโครง
การ (Program Fee) จากอัตราเดิมภาคการ
ศึกษาละ 5,000 บาท เป็ นภาคการศึกษาละ
10,000 บาท
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
2.1 อนุมตั ิให้จดั เก็บค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
สําหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ในอัตราเดียวกับนัก
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ค่าหน่วยกิต
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ศึกษาสัญชาติไทย คือ ภาคการศึกษาละ 400
บาท
3. ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2547
เป็ นต้นไป
4. เห็นชอบตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรม
การสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและ
ทรัพย์สิน
- อนุมตั ิให้โครงการนิติศาสตร์
ศูนย์ลาํ ปาง นําส่ งเงิน 10% ของ

ให้แก่มหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยโครงการบริ การ
สังคมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
5.6 เรื่อง ขออนุมัตจิ ดั เก็บและบริหารเงินในการ
- อนุมตั ิให้คณะแพทยศาสตร์รับเงิน
อุดหนุน
รับนักศึกษาจากมัลดีฟส์ เข้ าเป็ นรายได้ คณะ ที่ได้รับจากการรับนักศึกษามัลดีฟส์เข้าเป็ น
แพทยศาสตร์
รายได้คณะแพทยศาสตร์ โดยนําส่ งเงินค่า
หน่วยกิตและค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเป็ น
รายได้มหาวิทยาลัย สําหรับเงินส่ วนที่เหลือ
ให้คณะบริ หารการเบิกจ่ายเอง เพื่อเป็ นค่า
ใช้
จ่ายในการดูแลนักศึกษาเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่ อไป ในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม
2547 เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
- รับทราบ
7.1 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเล็กน้อย โดยไม่กระทบโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสู ตร ตามบันทึกบัณฑิตวิทยาลัย
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2547
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ก้ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัย - 1. ให้ถอนเรื่ องดังกล่าวออกไป
ธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับประกาศ 2. ให้ใช้วธิ ี มอบอํานาจในการดําเนินการ
นียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิต
ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่
ด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต พ.ศ. 2539 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็ น
อํานาจของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ให้เป็ น
อํานาจของคณบดีแต่ละคณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่
ปี
การศึกษา 2547 เป็ นต้นไป
- 1. เห็นชอบในหลักการในกรณี ที่

8.2 เรื่อง ขออนุมัตขิ ยายเวลาการศึกษาของ
นักศึกษา
นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ ระดับปริ ญญาเอกได้ศึกษาครบตามโครง
สิ รินธร
สร้างหลักสู ตรและสอบวิทยานิพนธ์ผา่ น
เรี ยบร้อยแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี การ
ศึกษา แต่จาํ เป็ นต้องรอการตอบรับการตี
พิมพ์บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ
ระดับ
นานาชาติ ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขของหลัก
สูตรและ/หรื อเงื่อนไขของการรับทุน
ปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษกของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ใน
กรณี
นี้กาํ หนดให้ระยะเวลาอีก 2 ปี การศึกษา
และในกรณี ที่เกินกว่า 2 ปี การศึกษา ให้
นํา
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็ นกรณี
เฉพาะราย
2. อนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษให้ นางสาว
บุษกริ น ฤกขะเมธ นักศึกษาหลักสูตร
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ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร ขยายระยะเวลาการศึกษาเพื่อรอผลการ
ตอบรับ/ตีพิมพ์บทความวิจยั ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในปี
การศึกษา 2547 อีก 1 ปี การศึกษา
- อนุมตั ิให้ นายเผชิญ จันทร์สา

8.3 เรื่อง ขออนุมัตขิ ยายเวลาการศึกษาของ
นักศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีนานา หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ชาติสิรินธร
วิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ขยายระยะเวลาการศึกษา
ต่อไป จนสิ้ นปี การศึกษา 2547 ได้เป็ น
กรณี
พิเศษเฉพาะราย ตามที่เสนอ
8.4 เรื่อง สรุปข้ อเท็จจริงกรณี นางสาวชลธิชา
- รับทราบ
พันธุ์พานิช
8.5 เรื่อง พิจารณาทบทวนการยกเว้ นการนําส่ งเงิน - 1. อนุมตั ิให้โครงการปริ ญญาเอก สาขา
ค่ าบํารุงมหาวิทยาลัย 3 ปี แรก ของโครงการ
สหวิทยาการ นําส่ งเงินค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอกสหวิทยาการ
15% ของช่วงระยะเวลา 3 ปี แรก (ปี การ
ศึกษา 2543-2545) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยโครงการบริ การสังคม
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 เนื่องจากใน
การดําเนินการช่วงระยะเวลา 3 ปี แรก ไม่ได้
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้ขออนุมตั ิยกเว้นไว้
ต่อสภามหาวิทยาลัย
2. อนุมตั ิในหลักการให้โครงการปริ ญญา
เอก สาขาสหวิทยาการ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การบริ หารโครงการจากโครงการเลี้ยงตัว
เองเป็ นโครงการปกติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
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2548 เป็ นต้นไป
8.6 เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการสภาอาจารย์
- รับทราบ
ทีจ่ ะเป็ นผู้แทนในคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยระดับต่ าง ๆ
8.7 เรื่อง ข้ อสั งเกตเกีย่ วกับการสรรหาผู้บริหาร
- รับทราบและมอบหมายให้อธิการบดี
รับไป
หน่ วยงานต่ าง ๆ

ดําเนินการรวบรวมไว้เพื่อเป็ นหลักฐานต่อ
ไป

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

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 18.00 น.
------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

