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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 4/2548
วันจันทรที่ 25 เมษายน 2548
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
------------------------

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่ อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สื บแทน ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิ มะเสถียร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 18 เมษายน 2548
1.2 เรื่ อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร ประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์
และประเภทผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
ประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 9 คน ประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์
จํานวน 6 คน และประเภทผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2548
เป็ นต้นไป
1.3 เรื่ อง ประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานสภา
อาจารย์ โดยมี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ์ ปรกติ
ประธานสภาอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญทรัพย์
วิชญางกูร รองประธานสภาอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วัจนา
สุ ริยธรรม เลขาธิการสภาอาจารย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 22 เมษายน
2548 เป็ นต้นไป
1.4 เรื่ อง บัญชีรายชื่อกรรมการสภาอาจารย์ เพื่อทํา
หน้าที่กรรมการสรรหาผูบ้ ริ หารหน่วยงานต่าง ๆ
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1.5 เรื่ อง การจัดงานเลี้ยงขอบคุณและต้อนรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548
1.6 เรื่ อง การจัดงานวันปรี ดี พนมยงค์ ประจําปี
2548 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2548 จะมีงานทั้งภาคเช้า
และภาคบ่าย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2548
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อาํ นวยการสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์

4.2 เรื่อง รายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2547

มติโดยย่อ

- รับรองรายงานการประชุมสภามหา
วิทยาลัย โดยไม่มีการแก้ไข
- รับทราบ

- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ไว
จามรมาน ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ สื บแทน
รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรี สุทธิยากร ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป
- 1. ทูลเกล้าฯ ถวายปริ ญญาวิทยาศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยา
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. อนุมตั ิมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
การศึกษา 2547 แก่ผทู ้ รงคุณวุฒิ ดังนี้
(1) นายพิชยั ชุณหวชิร
บัญชีดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
(2) นายประยงค์ รณรงค์
พัฒนาชุมชนดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
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มติโดยย่อ
(3) ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาชีวเวชศาสตร์
(4) ศาสตราจารย์ เรื องศักดิ์ กันตะบุตร
สถาปั ตยกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือ
ทักท้ วง
5.1 เรื่อง ขออนุมัตใิ ห้ คณะอนุกรรมการสภามหา
วิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ชุดเดิมปฏิบัตหิ น้ าทีต่ ่ อไปจนถึงวันที่ 30
เมษายน 2548

- อนุมตั ิให้คณะอนุกรรมการสภามหา
วิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการ
ศึกษา ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ 449/2546 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546
และที่ 1965/2547 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน
2548 ตามที่เสนอ
5.2 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักสู ตรของคณะ/สถาบันต่ าง ๆ - อนุมตั ิหลักสู ตรของคณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ค้ างจากการประชุมครั้งทีแ่ ล้ ว
6.1 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกผู้สมควรได้ รับการ - 1. ให้ความเห็นชอบประกาศเชิดชูเกียรติ
ยกย่ องเป็ นครู ดเี ด่ น ประจําปี 2547
คุณบุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นครู ดีเด่นของ มธ.
ประจําปี 2547 คือ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ยุวดี ศรี ธรรมรัฐ
คณะรัฐศาสตร์ เป็ นครู ดีเด่น สาขา
สังคมศาสตร์
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มติโดยย่อ

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จุณลักษณ์
ชลิดาพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินธร เป็ นครู ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6.2 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะอนุกรรมการสภา - อนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลทําหน้าที่คณะอนุมหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตร
ชุดใหม่
และการจัดการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้
เพิ่มเติม ประธานสภาอาจารย์หรื อผูแ้ ทน
ร่ วมเป็ นอนุกรรมการ
6.3 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ - อนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลทําหน้าที่คณะ
กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. ดร.อรัญ ธรรมโน ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ
ยุทธวงศ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการ
4. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภพ
อุดร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทน
คณาจารย์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย
เล็กอุทยั
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูแ้ ทนคณาจารย์
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7. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
เลขานุการ
8. นางรัชนี อยูเ่ จริ ญ ผูช้ ่วยเลขานุการ
9. นายจุรินทร์ สุ นิตย์สกุล ผูช้ ่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2548 เป็ นต้นไป
6.4 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับแผนการเงินโครงการ - อนุมตั ิปรับแผนการเงินโครงการประกาศ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ นียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ (หลักสู ตร
(หลักสู ตรปรับปรุ งใหม่ พ.ศ. 2547)
ปรับปรุ งใหม่ พ.ศ. 2547) คณะนิ ติศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์
ตามที่เสนอ
6.5 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบมหาวิทยาลัย - อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการจัดตั้งและบริหาร ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการประกัน
กองทุนประกันภัยอุบัตเิ หตุของนักศึกษา
อุบตั ิเหตุของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยา
และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 โดยมีการแก้ไขใน
พ.ศ. 2548
ข้อ 5 (2) ให้เพิม่ เติมข้อความว่า “ทั้งนี้ ให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน” และให้นาํ
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
6.6 เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมาณรายจ่ ายจาก
- อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วย
รายได้ หน่ วยงาน ปี งบประมาณ 2548
งาน ปี งบประมาณ 2548 เพิ่มเติมระหว่างปี
เพิม่ เติมระหว่ างปี ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2 ของทั้ง 4 หน่วยงาน ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
7.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหา - อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวย
ผู้อาํ นวยการสํ านักบัณฑิตอาสาสมัคร
การสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามองค์
ประกอบ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ หิ รัญ รดีศรี ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
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7.2 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดที่ 2 ครั้งที่ 3

มติโดยย่อ
2. คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ กรรมการ
3. ผูแ้ ทนประชาคมในสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร สองคน
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา
สุ ภนรานนท์ ผูแ้ ทนสภาอาจารย์ กรรมการ
5. นางบังอร ไกรสัย
ผูแ้ ทนสภาข้าราชการ
กรรมการ
กรรมการตามข้อ 3 ให้สาํ นักบัณฑิตอาสาสมัคร
ได้ดาํ เนิ นการตามกระบวนการที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ และให้นาํ เสนอรายชื่อไปที่
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ได้ดาํ เนินการจัดทําคําสัง่ แต่งตั้งเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
- 1. รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดที่ 2 ครั้งที่ 3
2. มอบหมายให้อธิ การบดีรับข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบตามรายงานดังกล่าว
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป และรายงาน
ผลการดําเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่ อไป ในวันจันทร์
ที่ 30 พฤษภาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
- รับทราบ
9.1 เรื่ อง คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชีอนุมตั ิใช้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ปี งบประมาณ 2548
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9.2 เรื่ อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมตั ิ
ประกาศการนําส่ งเงินของโครงการบริ การสังคมของ
หน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547
9.3 เรื่ อง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ อนุมตั ิ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ปี งบประมาณ 2547
9.4 เรื่ อง อธิการบดีอนุมตั ิระเบียบฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวารสารศาสตร์
และสื่ อสารมวลชน พ.ศ. 2548
9.5 เรื่ อง อธิการบดีอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงรายการ
ครุ ภณ
ั ฑ์ งบ มธ. ปี งบประมาณ 2548
9.6 เรื่ อง รายงานรายละเอียดการลงทุนของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9.7 เรื่ อง รายงานงบการเงินของสํานักงานจัดการ
ทรัพย์สิน ปี งบประมาณ 2546 – 2547

มติโดยย่อ

- 1. รับทราบเรื่ องดังกล่าว
2. เห็นชอบให้ปรับปรุ งบัญชี จํานวนเงิน
7.5 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินของสํานัก
งานจัดการทรัพย์สิน
3. เห็นชอบให้จาํ นวนเงิน1,393,101,531.32
บาท เป็ นทุนประเดิมตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2543
- รับทราบ

9.8 เรื่ อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญาในสาขา
วิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
9.9 เรื่ อง คณะนิติศาสตร์ ได้รับอนุมตั ิงบประมาณ - รับทราบ
รายจ่ายจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ การจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์และวัสดุโครงการ
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2548 โดยวิธีพิเศษ
9.10 เรื่ อง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ อนุมตั ิ - รับทราบ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ปี งบประมาณ 2547
9.11 เรื่ อง อธิการบดีอนุมตั ิโอนเงิน งบ มธ. - รับทราบ
ปี งบประมาณ 2548
9.12 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐาน - รับทราบ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและแนวทางการบริ หาร
เกณฑ์ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2548
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอืน่ ๆ
10.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะอนุกรรมการ - อนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลทําหน้าที่คณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้ านการคลังและ
สภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน
ทรัพย์ สิน
ตามที่เสนอ
10.2 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งประธานกรรมการ – อนุมตั ิแต่งตั้ง นายมานิจ สุ ขสมจิตร กรรมการ
อุทธรณ์ และร้ องทุกข์ ประจํามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธาน
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย
10.3 เรื่อง การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ - รับทราบ และกรณี การมอบปริ ญญากิตติมศักดิ์
นางออง ซาน ซู คยี
ให้ถือปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิที่มหาวิทยาลัยเคย
ปฏิบตั ิมา
-------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลิกประชุมเวลา 17.45 น.
------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานประชุม

