มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10/2549
วันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2549
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการ ทปอ. ประจําป 2549
ระหวางวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2549 ณ อุทยานการเรียนรู
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มธ.ศูนยพัทยา มธ.เปนเจาภาพ
1.2 เรื่อง รายงานเงินบริจาคสมทบพิธีถวายผาพระกฐิน
พระราชทาน ประจําป 2549 ของ มธ. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549
ณ วัดไผลอม อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ปรากฏวาไดเงินเขาวัด
จํานวน 1,862,890.77 บาท
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549
ดังกลาว และมอบหมายใหฝาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไป
ดําเนินการแกไขรายงานการ
ประชุมในระเบียบวาระที่ 6.3,9.1
และ 9.2 ตามขอเสนอของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
- รับทราบ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร - อนุมัติแตงตั้ง อาจารย สุธิดา
กัลยาณรุจ ดํารงตําแหนงคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร สืบแทน
อาจารย เผาทอง ทองเจือ ทั้งนี้
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4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร

มติโดยยอ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เปนตนไป
- อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตรตอไปอีกวาระ
หนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549
เปนตนไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือ
เห็นชอบ
5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ - อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอนหลักสูตร
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผัง
เมือง จํานวน 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ
5.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและ - อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จํานวน
8 ราย และรองศาสตราจารย จํานวน 9 ราย
รองศาสตราจารย
ตามที่ฝายวิชาการและสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรเสนอ
5.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
- อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภามหา
สภามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ วิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ
และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการ และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตรวจรายงานการประชุมและติดตามมติสภา
ดานการตรวจรายงานการประชุมและ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- อนุมัติประมาณการรายไดและงบประมาณ
6.1 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายของ มธ.
ประจําป 2550
รายจายจากรายไดพิเศษ มธ. ประจําป
งบประมาณ 2550 ประมาณการรายได
และงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน (รวม 26 หนวยงาน) ประจําป
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งบประมาณ 2550 ประมาณการรายไดและ
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ในกํากับ (รวม 14 หนวยงาน) ประจําป
งบประมาณ 2550 และหลักเกณฑตาง ๆ
ตามที่เสนอ
6.2 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย - อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตร
ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549 บัณฑิต พ.ศ. 2549 โดยมีการแกไขขอความในขอ
5.14 (3) และขอ 7 ตามที่เสนอ และใหนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
6.3 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย - อนุมัติขอบังคับ มธ. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2549 โดยใหนําขอสังเกต
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ของที่ประชุมไปพิจารณาแกไข โดยเฉพาะในเรื่อง
สิทธิของอาจารยและคํานิยาม และใหเสนอ
พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ไดพิจารณากอนที่
จะนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
6.4 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ - อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกีรตยาจารย
คัดเลือกกีรตยาจารยแหง มธ.
แหง มธ. ตามที่เสนอ
6.5 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราคาหนวยกิต - อนุมัติใหคณะนิติศาสตรปรับอัตราคาหนวยกิต
ของโครงการนิติศาสตรภาคบัณฑิต
ของโครงการนิติศาสตรภาคบัณฑิต (ทาพระ
จันทร) จากเดิมจัดเก็บหนวยกิตละ 500 บาท เปน
(ทาพระจันทร) คณะนิติศาสตร
หนวยกิตละ 800 บาท ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับกับ
นักศึกษาทีข่ ึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2550 เปนตนไป
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6.6 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาสัญญาเชา - 1. รับทราบการจัดทําสัญญาเชาที่ดินกับบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
ที่ดินของ มธ.
จํากัด
2. ใหความเห็นชอบการจัดทําบันทึกขอตกลง
เพิ่มเติม ในกรณีที่มหาวิทยาลัยอาจจะตองไปเจรจา
ขอรับบริจาคหรือขอซื้อที่ดินของเจาของ
กรรมสิทธิร์ วม ตามที่เสนอ
3. ใหอธิการบดีนําบันทึกขอตกลงตามขอ 2 เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุมครั้ง
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รับทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
ระหวางวันที่ 23 กันยายน 2549 – 25 ตุลาคม 2549
7.2 เรื่อง คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชีอนุมัติการใชเงินเหลือจายและเปลี่ยนแปลง
รายการ งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ปงบประมาณ 2549
จํานวน 3 รายการ
7.3 เรื่อง คณบดีคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชนอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงาน คณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
มวลชน ปงบประมาณ 2549 จํานวน 2 รายการ
7.4 เรื่อง ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคมอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงาน สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ปงบประมาณ 2549 จํานวน 3 รายการ
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7.5 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติโอนเงินและ
เปลี่ยนแปลงรายการ งบ มธ. ปงบประมาณ 2549
จํานวน 2 รายการ
7.6 เรื่อง แจงมติคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขกรณีของ อาจารย นลินา องคสิงห
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
7.7 เรื่อง รายงานฐานะการลงทุนของ
- รับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการบดี
หนวยงานตาง ๆ ใน มธ. ณ วันที่ 30 กันยายน
ฝายการคลังไดดําเนินการติดตามหนวยงานที่ยังไม
2549
จัดสงรายงานฐานะการลงทุน
7.8 เรื่อง โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ - รับทราบ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
สหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภา
- รับทราบ
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทร
ที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00
น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ สอง
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง การสงรายชื่อผูแทน มธ. เขารวมใน - 1. ใหสภาอาจารยเลือกผูแทนขาราชการ สาย ก.
สมัชชาแหงชาติ
จํานวน 1 คน และสภาขาราชการเลือกผูแทน
ขาราชการ สาย ข. ค. จํานวน 1 คน เพื่อจัดสงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ใหคณบดีคณะรัฐศาสตรเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
เขารวมในสมัชชาแหงชาติ
3. เนื่องจากคณบดีคณะนิติศาสตรขอถอนตัว
จึงใหคณบดีคณะนิติศาสตรไดพิจารณาเสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตรเขารวมในสมัชชา
แหงชาติ

-6-

เรื่อง

มติโดยยอ

9.2 เรื่อง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรในกํากับของรัฐ
9.3 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณจางเหมา
รถสวัสดิการรับ – สงนักศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ดวยกาซ NGV
9.4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
9.4.1 เรื่อง คณบดีคณะเศรษฐศาสตรขออนุมัติ
ขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมป 2548 และกันเงิน
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ 2549 ไวเบิกเหลื่อมป
9.4.2 เรื่อง รายงานการขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบ มธ. ประจําปงบประมาณ 2545 – 2548 และกันเงิน
งบ มธ. ประจําปงบประมาณ 2549 ไวเบิกเหลื่อมป

ทั้งนี้ ใหเสนอชื่อไปที่ รองอธิการบดีฝาย
บริหารบุคคลและกฎหมาย ภายในวันที่ 9
พฤศจิกายน 2549
- ใหยนื ยันรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรในกํากับของรัฐที่
มหาวิทยาลัยเคยเสนอไป
- อนุมัติผูกพันงบประมาณจางเหมา
รถสวัสดิการรับ - สงนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร ศูนยรังสิต ดวยกาซ NGV
ตามที่เสนอ
- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เลิกประชุมเวลา 16.50 น.
-------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสงั ข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

