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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 8/2547
วันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง การจัดแสดงโขนธรรมศาสตร์
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2548
1.2 เรื่ อง การแสดงดนตรี Folk Orchestra of
Peking University เนื่องในการครบรอบปี ที่ 70 ของ มธ.
ในวันที่ 23 – 24 สิ งหาคม 2547 ณ หอประชุมใหญ่ มธ.
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
2.1 เรื่อง ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547
2.2 เรื่อง ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
3.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์

มติโดยย่อ
- รับทราบ

- 1. รับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้ง
ดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข
2. การแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ให้อธิ การบดีเป็ นผูพ้ ิจารณา
รายชื่อกรรมการดังกล่าว และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
สิ ทธิ โชค วรานุสนั ติกลุ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สื บแทน รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็ นต้นไป
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
4.1 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม - ให้ถอนเรื่ องดังกล่าวออกไป และมอบ
ศาสตร์ ว่ าด้ วยการจัดโครงสร้ างสํ านักงาน
หมายให้อธิ การบดีได้ดาํ เนินการตามข้อ
อธิการบดี พ.ศ. 2547
สังเกตของที่ประชุมและนําเสนอสภามหา
วิทยาลัยต่อไป
4.2 เรื่อง ขออนุมัตจิ ดั สรรเงินอุดหนุนทัว่ ไป
- อนุมตั ิจดั สรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพิ่มเติม
เพิม่ เติมสํ าหรับค่ าตอบแทนอาจารย์ และ
สําหรับค่าตอบแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่
เจ้ าหน้ าทีไ่ ปปฏิบัตงิ านทีศ่ ูนย์ รังสิ ต
ไปปฏิบตั ิงานที่ศูนย์รังสิ ต ภาคฤดูร้อน
และภาค 1/2547 ตามที่เสนอ
4.3 เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมาณ มหาวิทยาลัย
- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ธรรมศาสตร์ ประจําปี 2548
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง สื บเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ล้ ว - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
(ครั้งที่ 6/2547)
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่ อไป ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน
2547 เป็ นการพิจารณาวาระเดียวเกีย่ วกับ
การสรรหาอธิการบดี มธ. ดังนั้น จึงขอนัด
ประชุมนัดพิเศษทีจ่ ะพิจารณาเรื่องทีย่ งั
ค้ างอยู่ ขอนัดประชุม ครั้งที่ 9/2547
ในวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2547 เวลา 14.00 น.
ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
- ให้เลื่อนไปรับทราบในการประชุมครั้ง
7.1 เรื่ อง รายละเอียดการลงทุนของหน่วยงานใน
ต่อไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานการเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้พิเศษของมหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2545 – 2546
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7.3 เรื่ องที่คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
อนุมตั ิใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจําปี 2547
7.4 เรื่ องที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมตั ิประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่ องหลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุน
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สําหรับอาจารย์ประจํา
พ.ศ. 2547
7.5 เรื่ องที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมตั ิ
ประกาศยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนด้าน
บริ หารและวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2536
7.6 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิโอนเงินและเปลี่ยน
แปลงรายการ งบ มธ.ปี การศึกษา 2547
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
8.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม - อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการกําหนดอัตราการจ่าย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการกําหนดอัตรา
เงินสมนาคุณผูท้ าํ หน้าที่บริ หารในหน่วยงาน พ.ศ. 2547
การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณผูท้ าํ หน้าที่บริ หาร
ในหน่วยงาน พ.ศ. 2547 โดยมีขอ้ สังเกตว่า
ไม่ควรให้อาจารย์ในคณะทําหน้าที่บริ หาร
มากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ถ้าไม่จาํ เป็ น
8.3 เรื่ อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
8.3.1 เรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป
หลักสูตรเล็กน้อยโดยไม่กระทบโครงสร้างและองค์
ประกอบของหลักสู ตร
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8.4 เรื่ องที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน

- 1. อนุมตั ิให้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมของ
โครงการปริ ญญาโททางการเงิน คณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จากเดิม
ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสู ตรอัตราคนละ
339,200 บาท เป็ นอัตราคนละ 390,000
บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็ นต้น
ไป
2. อนุมตั ิให้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมของ
โครงการปริ ญญาโทธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จํานวน
2 รายการ คือ
(1) ค่าตํารา วิชาละ 1,000 บาทต่อคน
(2) ค่าอุปกรณ์การเรี ยน 1,000 บาทต่อ
คน (จัดเก็บครั้งเดียว)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็ นต้นไป

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

เริ่มประชุมเวลา 14.45 น.
เลิกประชุมเวลา 18.00 น.
------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

