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

ครั้งที่ 12/2550
วันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2550
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน
ประจําป 2550 ณ วัดพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ในวันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2550
1.2 เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มธ.
จาก สมศ.
1.3 เรื่อง การชมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ในงานพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน
ณ วัดอรุณราชวราราม ในวันจันทร 5 พฤศจิกายน 2550
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
2.1 ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550
2.2 ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยา
ลัย ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2550 โดยไมมีการแกไขและรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
11/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 โดยมี
การแกไขตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนิน - รับทราบ
การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะสังคม - อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย พรชัย
ตระกูลวรานนท ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
วิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตอไปอีก
วาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2550 เปนตนไป
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4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน - อนุมัติแตงตั้ง อาจารย ธีรยุทธ บุญมี
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันสัญญา
สัญญา ธรรมศักดิ์ เพือ่ ประชาธิปไตย
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย สืบแทน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมเกียรติ
วรปญญาอนันต ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป
4.3 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณและ
- ใหความเห็นชอบตามมติของคณะกรรม
การอุทธรณและรองทุกขประจํา
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ทั้งในกรณีอาจารยประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและกรณีการแตงตั้ง
ผูอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
ตามที่เสนอ
4.4 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและ - อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จํานวน
6 ราย และรองศาสตราจารย จํานวน 3 ราย
รองศาสตราจารย
ตามที่เสนอ
4.5 เรื่อง รายงานผลการอุทธรณผลการพิจารณา - ใหความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งยืนยัน
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยคณะ
แพทยศาสตร
ตามมติเดิม คือ อาจารยคณะแพทยศาสตร
ไมผานเกณฑการพิจารณาตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย
4.6 เรื่อง การขออุทธรณผลการพิจารณาตําแหนง - มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการดําเนินการเสนอ
ทางวิชาการของอาจารยสถาบันภาษา
ความเห็นตามที่กําหนดไวในขอ 18 แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.
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2549 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือ
เห็นชอบ
5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ - อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอนหลักสูตร
จํานวน 3 หลักสูตร ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.สุรพล
6.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี
นิติไกรพจน เปนผูรักษาราชการแทน
อธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม
2550 เปนตนไป จนกวาจะไดมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
คนใหม
6.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการในตําแหนง - อนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการในตําแหนง
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี จํานวน 9 ทาน ตามที่เสนอ
6.3 เรื่อง ขออนุมัติปรับแกหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต - อนุมัติปรับแกหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต
และบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตร และบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และ
ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณา หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต
การ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.
พ.ศ. 2549)
2549) ตามที่เสนอ
6.4 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ - อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 22 ทาน ตามที่เสนอ
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6.5 เรื่อง ขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - ใหถอนเรื่องดังกลาว
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี เปนโครงการพิเศษ บริหารการเงิน
ในลักษณะโครงการเลี้ยงตัวเอง
6.6 เรื่อง สํานักหอสมุดขอสัตยาบันในการเบิกจาย - อนุมัติใหสํานักหอสมุดเบิกจายเงิน
เงินโดยไมมีระเบียบรองรับ
กองทุนสวัสดิการขาราชการและลูกจาง
สํานักหอสมุด ตั้งแตปงบประมาร 2541 –
2550 และการจายเงินงบประมาณรายจาย
จากรายไดหนวยงาน หมวดสวัสดิการ
จํานวน 3 รายการ ตามที่เสนอ
6.7 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน - อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของคณบดี/ผูอํานวยการ
สํานัก ดังนี้
สํานักฯ
1. คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย ดร.สิทธิ
โชควรานุสันติกุล
(1) รองศาสตราจารย ดร.เอนก
เหลาธรรมทัศน ประธานกรรมการ
กรรมสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) คณบดีคณะนิติศาสตร กรรมการ
(3) ประธานสภาขาราชการหรือ
ผูแทน
กรรมการ
(4) ประธานสภาอาจารยหรือ
ผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
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2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
(1) ดร.วีรวัฒน กาญจนดุล ประธานกรรมการ
กรรมสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) ผูอํานวยการสถาบันไทยคดีศึกษา กรรมการ
(3) ประธานสภาขาราชการหรือผูแทน กรรมการ
(4) ประธานสภาอาจารยหรือ
ผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
(1) นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานกรรมการ
กรรมสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) คณบดีคณะรัฐศาสตร
กรรมการ
(3) ประธานสภาขาราชการหรือผูแทน กรรมการ
(4) ประธานสภาอาจารยหรือ
ผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
(1) ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ
คูวัฒนาชัย
ประธานกรรมการ
กรรมสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร กรรมการ
(3) ประธานสภาขาราชการหรือ
ผูแทน
กรรมการ
(4) ประธานสภาอาจารยหรือ
ผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
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6.8 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการคาเชา - อนุมัติผูกพันงบประมาณเปนเวลา 3 ป
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายสําหรับหองบริหาร ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553
คอมพิวเตอร
ปละ 5,112,000 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
15,336,000 บาท เพื่อเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายสําหรับหองบริการ
คอมพิวเตอรของสถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา จํานวน 325
เครื่อง ตอป สําหรับงบประมาณนั้น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใชจาก
งบประมาณแผนดิน และในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 – 2553 หากมหาวิทยาลัยไม
สามารถจัดสรรงบประมาณแผนดินมา
สมทบได ใหมหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษตอไป
6.9 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม
- 1. อนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหมที่
หนวยงานเสนอขอบรรจุเขาแผนพัฒนา
ไวในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 –
2554)
มธ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 จํานวน 3
โครงการ ไวในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)
2. อนุมัติใหขยายเวลาโครงการหลักสูตร
ใหมที่ไดรบั ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยใหบรรจุในแผนพัมนา มธ.
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 แตเปดสอนไม
ทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
หนวยงานผูเสนอหลักสูตรยืนยันที่จะเปด
สอนในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 พ.ศ.
2550 – 2554 จํานวน 23 โครงการ โดยมี
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ขอแมวาหลักสูตร/โครงการเหลานี้ ตอง
เปดสอนใหทันภายในปการศึกษา 2552
6.10 เรื่อง แผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550- - อนุมัติแผนกลยุทธ มธ. ฉบับที่ 10 พ.ศ.
2554)
2550 – 2554 และแผนปฏิบัติราชการของ
มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้
ใหนําขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รับทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ ระหวางวันที่
15 กันยายน.-18 ตุลาคม 2550
7.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบ
การเงินประจําป
7.3 เรื่อง คณบดีคณะเศรษฐศาสตรอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ 2550 ไวเบิกเหลื่อมป
7.4 เรื่อง คณบดีคณะวารสารศาสตรและสื่อสาร
มวลชนอนุมตั ิกันเงินงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2550 ไวเบิกเหลื่อมป
7.5 เรื่อง ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ 2550 ไวเบิกเหลื่อมป
7.6 เรื่อง ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการ
สังคมอนุมัติโอนเงินเหลือจายงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2550
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7.7 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป 2549 ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไวเบิก
เหลื่อมป และเปลี่ยนแปลงรายการและโอนเงินงบ มธ.
ประจําปงบประมาณ 2550
7.8 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติขยายเวลาการเบิกจาย
งบประมาณรายจายจากรายไดโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
ประจําปงบประมาณ 2549 และโอนเงินแลกันเงินงบประมาณฯ
ประจําป 2550 ไวเบิกเหลื่อมป
7.9 เรื่อง สรุปขอสังเกตจากการสรรหาอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2550
เนื่องจากมีเหตุจําเปนบางประการ มหาวิทยาลัย
ขอเลื่อนกําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย
จากวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เปนวันศุกร
ที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย - อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
นานาชาติปรีดี พนมยงค
อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค ตามที่เสนอ
9.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงสรางโรงพยาบาล
- อนุมัติการปรับโครงสรางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ตามที่เสนอ
9.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
9.3.1 เรื่อง แผนงานของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค - รับทราบ
ในปงบประมาณ 2551
9.3.2 เรื่อง การแตงตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร
- รับทราบ และใหความเห็นชอบ
ตามประเด็นที่อธิการบดีเสนอ
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9.3.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราคาเบี้ยประชุม - รับทราบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
9.3.4 เรื่อง คณบดีคณะพยาบาลศาสตรออก
ประกาศกําหนดอัตราเงินคาธรรมเนียมการใชบริการศูนย
พัทยาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร
9.3.5 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
และโอนเงิน งบ มธ. ประจําป 2550
9.3.6 เรื่อง รายงานฐานะการลงทุนของหนวยงาน - รับทราบ และมอบหมายใหฝายการคลัง
ใน มธ.
ไดดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีหนวยงานี่ยังไมไดจัดสงรายงาน
ฐานะการลงทุน จํานวน 7 หนวยงาน ให
ดําเนินการติดตามและรายงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
2. กรณีที่คณะ/หนวยงาน นําเงินไปฝาก
ในบัญชีออมทรัพยเปนจํานวนมาก และ
ฝากในสหกรณออมทรัพย มธ. ในสัดสวน
ที่เกินกวามติสภามหาวิทยาลัย ขอใหแจง
หนวยงานดังกลาว ไดดําเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัยและรายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
9.4 เรื่อง ขอสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
- รับทราบ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.
----------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

