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

ครั้งที่ 9/2549
วันจันทรที่ 25 กันยายน 2549
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2549 ณ วัดไผลอ ม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ในวันศุกรที่ 27 ตุลาคม 2549
1.2 เรื่อง การจัดพิธีสวดมนตมหาสันติงหลวง
คัมภีรอุปปาตะสันติ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549
เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ มธ. ทาพระจันทร
1.3 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
1.4 เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหา
วิทยาลัย ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยโดยไมมีการ
แกไข
- รับทราบ

- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย
มาลี บุญศิรพิ ันธ ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวารสารศาสตรและ
สื่อสารมวลชน สืบแทน
ผูชวยศาสตราจารย ธนัญญา
เชรษฐา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม
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มติโดยยอ
2549 เปนตนไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- รับทราบ
5.1 เรื่อง รายงานผลการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร
มวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
5.2 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาหลักสูตรปรัชญา - 1. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
พ.ศ. 2550) โครงการปริญญาเอกสห
วิทยาการ
2. มอบหมายใหผูอํานวยการโครงการ
ปริญญาเอกสหวิทยาการรับขอสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป
5.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ประกอบดวย
1. นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
2. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร กรรมการ
3. นายกสมาคมนักศึกษาเกา กรรมการ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
4. ผูแทนในประชาคมคณะ
กรรมการ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี 5 คน
5. อาจารย นายแพทย เทพชัย กรรมการ
เพชรไพบูลย ผูแทนสภาอาจารย
6. นางนวลรักษ ชอบชืน่
กรรมการ
ผูแทนสภาขาราชการ
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มติโดยยอ

5.4 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม - 1. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเพื่อการ ศาสตร วาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสํานักงาน
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร พ.ศ. 2549 โดยมีการแกไข
อธิการบดี พ.ศ. 2549
เพิ่มเติมในกรณีที่หนวยงานตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยประสงคจะนําระเบียบฉบับนี้
ไปใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหเปนดุลย
พินิจของหนวยงาน และใชจายจากเงิน
งบประมาณของหนวยงาน
2. มอบหมายใหเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบดังกลาว และนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตอไป
5.5 เรื่อง ขออนุมัติจางออกแบบงานปรับปรุงหอง - 1. อนุมัติจางบริษัท สถาปนิกหนึ่งรอยสิบ
จํากัด ออกแบบงานปรับปรุงหองคอมพิว
คอมพิวเตอรชั้นลางตึกกิจกรรมนักศึกษาเปน
สํานักงานอนามัย โดยไมตองทําสัญญาจาง
เตอรเดิมชัน้ ลางตึกกิจกรรมนักศึกษา เปน
สํานักงานอนามัย ในวงเงิน 19,500 บาท
โดยจัดทําสัญญาจางนอกจากรูปแบบ
สัญญาจางปกติ
2. อนุมัติเบิกจายเงินคาจางออกแบบงาน
ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรเดิมชั้นลางตึก
กิจกรรมนักศึกษา เปนสํานักงานอนามัย
ในวงเงิน 19,500 บาท ใหแกบริษัท
สถาปนิกหนึ่งรอยสิบ จํากัด
5.6 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายของ มธ.
- 1. ใหเลื่อนการพิจารณางบประมาณราย
ประจําป 2550
จายของ มธ. ประจําป 2550 ไปพิจารณาใน
การประชุมครั้งตอไป
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5.7 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจาย
จากรายไดหนวยงาน ประจําป 2548 ของคณะ/
สถาบัน/สํานัก

มติโดยยอ
2. อนุมัติใชงบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ มธ. ประจําป 2549 งบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําป
2549 รวม 26 หนวยงาน และงบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงานในกํากับ
ประจําป 2549 รวม 14 หนวยงาน ไปพลาง
กอน เปนจํานวนไมเกินครึ่งหนึ่งของ
งบประมาณรายจาย ประจําป 2549 ทั้งนี้
จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะไดอนุมัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป 2550
- 1. อนุมัติใหหนวยงานดังตอไปนี้ใชเงิน
สะสมเพิ่มเติม คือ
(1) คณะวิศวกรรมศาสตรใชเงินสะสม
เพิ่มเติมเปนเงิน 2,979,926 บาท
(2) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาใชเงิน
สะสมเพิ่มเติมเปนเงิน 594,130 บาท
(3) สถาบันไทยคดีศึกษาใชเงินสะสม
เพิ่มเติมเปนเงิน 480,647 บาท
2. อนุมัติการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2548 ของสถาบันไทยคดีศึกษา
เปนเงิน 424,265 บาท ซึ่งเปนสวนที่เกิน
จากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย
3. มอบหมายใหฝายบริหารมหาวิทยาลัย
ไดรับไปดําเนินการเพื่อมิใหเกิดกรณี
ดังกลาวอีก และตองจัดใหมีการอบรมดาน
การเงินและงบประมาณใหแกผูบริหาร
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5.8 เรื่อง รายงานผลการพิจารณารางวัลผลงาน
วิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2549

5.9 เรื่อง การยุบรวมหนวยงานของมหาวิทยาลัย

มติโดยยอ
ระดับคณะ/สถาบัน/สํานักที่เขารับตําแหนง
ใหม รวมทั้งการแจงใหผูบริหารไดทราบ
ดวยวา เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่สําคัญมาก
และจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง
และรอบคอบ
4. ในกรณีทมี่ ีการดําเนินการที่ผิดพลาดใน
ลักษณะนี้อีก จะตองมีบทลงโทษแกผูที่
กระทําผิด
- ใหความเห็นชอบผลงานวิจัยดีเดน
ประจําปงบประมาณ 2549 ในสาขาสังคม
ศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ตามที่เสนอ
- 1. อนุมัติยุบรวมหนวยงานตามที่เสนอ
2. ใหโอนบุคลากร งบประมาณ ทรัพยสิน
และกิจการของศูนยศึกษาการระหวาง
ประเทศไปเปนของศูนยศึกษาความรวมมือ
ระหวางประเทศ
3. ใหโอนบุคลากร งบประมาณ ทรัพยสิน
และกิจการของศูนยศึกษาและพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่นไปเปนของสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป
- ใหถอนเรื่องดังกลาว

5.10 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑการใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตําแหนงที่หายากไดรับเงินพอก
5.11 เรื่อง ขออนุมัติปรับบัญชีอัตราคาจางลูกจาง - อนุมัติปรับบัญชีอัตราคาจางลูกจาง
ชั่วคราว (งบพิเศษ) ของ มธ. ตามที่เสนอ
ชั่วคราว (งบพิเศษ) ของ มธ.
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รับทราบ
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เรื่อง
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
6.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในตําแหนง
คณบดีคณะสหเวชศาสตรในรอบ 1 ปครึ่ง ตั้งแตวันที่
27 มกราคม 2547 – 31 กรกฎาคม 2549
6.3 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติยกเลิกการลาออกของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและอนุมัติการโอนยาย
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร
6.4 เรื่อง คณะกรรมการอํานวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรอนุมัติงบประมาณอาคารหอพักที่ศูนยบางกระดี
6.5 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายจากรายไดโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ปการศึกษา 2549
6.6 เรื่อง รายงานการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ และ
การเบิกจายงบลงทุน
6.7 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการกํากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย
6.8 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการกํากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย
6.9 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการกํากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย
6.10 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหลักสูตร
เล็กนอยโดยไมกระทบโครงสรางและองคประกอบของ
หลักสูตร

มติโดยยอ
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มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2549
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชัน้ สอง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง โครงการบริหารจัดการขยะ มธ. ศูนยรังสิต - รับทราบ
8.2 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณคาควบคุมงาน - อนุมัติผูกพันงบประมาณคาควบคุมงาน
โครงการกอสรางอาคารเรียนรวมพรอม
โครงการกอสรางอาคารเรียนรวม ศูนยลําปาง
ระบบสาธารณูปการ ศูนยลําปาง เปนเวลา
3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2549 – 2551
เปนเงิน 2,790,000 บาท ตามที่เสนอ
8.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รับทราบ
8.3.1 เรื่อง สรุปการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานโรงอาหาร รานอาหาร การจําหนายอาหาร
ศูนยรังสิต
8.3.2 เรื่อง รายงานสถานะเงินกองทุนคา
ธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
8.3.3 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนรายการ
และโอนเงินงบ มธ. ปงบประมาณ 2549

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

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
-------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

