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

ครั้งที่ 7/2549
วันจันทรที่ 24 กรกฎาคม 2549
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจาก มธ. ประจําปการศึกษา 2548 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 10 สิงหาคม 2549 ในภาคเชา เวลา 11.00 น. และภาคบาย
เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ มธ.
1.2 เรื่อง การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผูไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2548
1.3 เรื่อง การจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 10
เรื่อง “Thai Societies in Transnationalized World” ณ มธ.
ทาพระจันทร ในวันที่ 9 มกราคม 2551 เวลา 09.00 น.
1.4 เรื่อง การอาราธนาพระพุทธธรรมทิฐศิ าสดา
ประดิษฐาน ณ มธ. ศูนยลําปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม
2549
1.5 เรื่อง เข็มที่ระลึกเนื่องในงานเฉลิมฉลองการครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย
4.1 เรื่อง การพิจารณานโยบายตามผลการปฏิบัติงาน
ในรอบ 1 ปครึ่ง ของอธิการบดี

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ
- รับทราบ

- รับทราบ และมอบหมายให
อธิการบดีรบั ขอสังเกตของที่
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ประชุมไปพิจารณาดําเนินการและ
นําเสนอผลการดําเนินงานตอสภา
มหาวิทยาลัยเปนระยะตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะสถาปตยกรรม - อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.วิมลสิทธิ์
หรยางกูร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
ศาสตรและการผังเมือง
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
ตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติเปนตนไป
5.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
- 1. ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเฉพาะ
คณบดีวทิ ยาลัยสหวิทยาการ คณบดีคณะรัฐศาสตร ในสวนการสรรหาคณบดีคณะสหเวช
และคณบดีคณะสหเวชศาสตร
ศาสตรและคณบดีคณะรัฐศาสตร สวน
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่จะมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549
2. อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสหเวชศาสตร ประกอบดวย
(1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) คณบดีคณะแพทยศาสตร กรรมการ
(3) ผูแทนประชาคมในคณะสหเวช
ศาสตร หาคน
กรรมการ
(4) ผูชวยศาสตราจารย น.ท.นายแพทย
คมสันต สุวรรณฤกษ กรรมการ
ผูแทนสภาอาจารย
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(5)นางดวงพร จันทรมณี ผูแทนสภาขาราชการ กรรมการ
3. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
รัฐศาสตร ประกอบดวย
(1) ศาสตราจารย มารุต บุนนาค
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) คณบดีคณะสหเวชศาสตร
กรรมการ
(3) นายกสมาคมรัฐศาสตรแหง
กรรมการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฯ
(4) ผูแทนประชาคมในคณะรัฐศาสตร หาคน กรรมการ
(5) ผูชวยศาสตราจารย พอ.ดร.ถวัลย ฤกษงาม กรรมการ
ผูแทนสภาอาจารย
(6) นางธัญนพ พงษโสภณ
กรรมการ
ผูแทนสภาขาราชการ
5.3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน - รับทราบและมอบหมายใหอธิการบดีรับขอสังเกตและ
ของคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการ และรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย
3 ครั้งที่ 1
ตอไป
5.4 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหา - อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ
วิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ บริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2549 โดยใหแกไข
บริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการ ขอความในขอ 49 และมอบหมายใหเลขานุการสภามหา
วิทยาลัยไดพิจารณาดําเนินการแกไขและนําเสนอนายก
พ.ศ. 2549
สภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
5.5 เรื่อง พิจารณาจรรยาบรรณวิชาชีพ - 1. เห็นชอบในหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
อาจารย
ตามที่เสนอ
2. มอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา
ปรับแกถอยคําในจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยให
เหมาะสม และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
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5.6 เรื่อง ขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ในตําแหนงที่หายากไดรับเงินพอก

มติโดยยอ
- เห็นชอบหลักเกณฑการใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตําแหนงหายากไดรับเงิน
พอก ตามทีเ่ สนอ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหา
วิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทรที่
28 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ สอง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รับทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน 2549 – 19 กรกฎาคม
2549
7.2 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
อุดหนุนการไปศึกษา อบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา
และการเสนอผลงานทางวิชาการ ของสถาบันภาษา
พ.ศ. 2549
7.3 เรื่อง รายงานการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ
และการเบิกจายงบลงทุน
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง พิจารณารางสัญญาเชาที่ดินและทรัพยสิน - 1. อนุมัติแตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวย
ศาสตราจารย หิรญ
ั รดีศรี ศาสตราจารย
ระหวาง มธ. กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ดร.คณิต ณ นคร ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
และรองอธิการบดีฝายการคลัง เพื่อ
พิจารณาเรื่องการใหเชาที่ดินของ มธ.
ตามเงื่อนไขใหมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ขอเสนอเดิม
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8.2 เรื่อง ขออนุมัติลงทุนซื้อหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

2. ในการพิจารณาเรื่องดังกลาว จะตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ
3. รายงานผลการพิจารณาตอสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งตอไป
- ใหนําเสนอในการประชุมคราวเดียวกับ
การพิจารณาเรื่องการใหบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
จํากัด เชาที่ดิน มธ.

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 13.10 น.
-------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

