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

ครั้งที่ 8/2550
วันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2550
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2550 เปนตนไป
1.2 เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ มธ.
ประจําปงบประมาณ 2549
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
- 1. รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
2.1 ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550
โดยมีการแกไขตามที่เสนอ
2. มอบหมายใหฝายบริหารมหาวิทยาลัย
ไดรวบรวมวิธีการไดมาซึ่งผูบริหาร
หนวยงานที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
2.2 ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550
- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดยไม
มีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนิน - รับทราบ
การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
- 1. ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
4.1 เรื่อง การขออุทธรณมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2550
4/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 (ระเบียบ
วาระที่ 2.6)
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2. มอบหมายใหฝายบริหารมหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานจรรยาบรรณ
ที่ออกตามประกาศ ก.พ.อ. และแตงตั้ง
คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณ
ระดับมหาวิทยาลัยตอไป
- รับทราบรายงานการสั่งลงโทษทางวินัย
อาจารยคณะแพทยศาสตร

4.2 เรื่อง รายงานการสั่งลงโทษทางวินัยอาจารย
คณะแพทยศาสตร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือ
เห็นชอบ
5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ - อนุมัติหลักสูตรของสถาบัน/คณะตาง ๆ
รวม 10 หลักสูตร ตามที่เสนอ ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและการ
สื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
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5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร
10. หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
คณะแพทยศาสตร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นโยบาย/แผนยุทธศาสตร
6.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 10 - 1. ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
(พ.ศ. 2550 – 2554)
นัดพิเศษ
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2. มอบหมายใหฝายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยีรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
6.2 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม
- 1. อนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม
ในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จํานวน 10 โครงการ ไวในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554) ตามที่เสนอ
2. อนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตร “วิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา
โมเลกุล” เปน “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล”
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
7.1 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ - 1. อนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
ปรีดี พนมยงค
พนมยงค
2. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
พ.ศ. 2550 โดยมีการแกไขขอความในขอ
17 ดังนี้
“ขอ 17 การพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรประเภทเพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่คณบดีพิจารณาเห็นเปนการ
สมควรที่จะจัดโครงการการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาใด เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอํานวยการแลว ใหนาํ เสนอ
หลักสูตรของโครงการการศึกษานั้น ตอ
อธิการบดี เพื่อนําเขาสูขั้นตอนการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตอไป”
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3. อนุมัติบรรจุโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค เปนหนวยงานใน
กํากับของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554)
7.2 เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับโครงสรางตําแหนง - 1. รับทราบหนังสือสํานักงานคณะกรรม
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
การการอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ.
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด เกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางและการเขา
มธ. ใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น
สูตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาประเภทตาง ๆ
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
และการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขาสูตําแหนง
ตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
2. อนุมัติในหลักการใหอธิการบดีหรือผูที่
อธิการบดีมอบหมาย โดยความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ม. มีอํานาจในการอนุมัติให
เปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจางชั่วคราวงบพิเศษของมหาวิทยาลัย
ใหมีตําแหนงเชนเดียวกับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
โครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
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3. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
พ.ศ. 2550 ตามที่เสนอ
7.3 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายเงินคาออกแบบกอสราง - อนุมัติใหถอนระเบียบวาระที่ 7.3 ตามที่
ทางเดินเทาและทางจักรยานมีหลังคาคลุมระยะ
ที่ 1
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ ระหวางวันที่
13 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2550
8.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบ
การเงินประจําป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
8.3 เรื่อง รายงานการเขารวมประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
2550 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550
8.4 เรื่อง รายงานการขออนุมัตปิ ริญญาของ
ผูสําเร็จการศึกษา มธ. ชวงวันที่ 6-25 มิถุนายน 2550
8.5 เรื่อง สํานักงานนิติการไดดําเนินการจัดทํา
คําใหการแกตางคดีที่ รองศาสตราจารย จารุพร ไวยนันท
ฟองศาลปกครองกลางแลว
8.6 เรื่อง รายงานการสงผลงานวิจัยของขาราชการ
ที่ไดรับการขยายเวลาราชการของ รองศาสตราจารย สมจิต
วัฒนาชยากุล
8.7 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบดานการเงิน
และการบัญชี ระหรางเดือนตุลาคม 2549 – มิถุนายน 2550
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8.8 เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจางตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2549 – เดือนมิถุนายน 2550
8.9 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
หนังสือวิชาการที่นาพิมพ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2550
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอืน่ ๆ
10.1 เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานการประเมินการ
ปรับโครงสรางโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ

มติโดยยอ

- รับทราบ

- ใหเลื่อนการรายงานการประเมินการปรับ
โครงสรางโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยา
ลัยพิจารณาในวันที่ 24 กันยายน 2550
10.2 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพตามตัว
บงชี้คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2549
ปการศึกษา 2549 ของกลุมวิชาตาง ๆ
7 กลุมสาขาวิชา และภาพรวมของ มธ.
ตามที่เสนอ และมอบหมายใหผูชวย
อธิการบดีฝา ยมาตรฐานการศึกษา รับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปดําเนินการตอไป
10.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการศูนยศึกษา - อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภัช
ศุภชลาศัย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนย
ความรวมมือระหวางประเทศแหง มธ.
ศึกษาความรวมมือระหวางประเทศแหง
มธ. ตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปนตนไป
10.4 เรื่อง แนวทางการลงทุนในตั๋วแลกเงิน
- อนุมัติการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋ว
แลกเงิน (Bill of Exchange/BE) โดยมี
(Bill of Exchange/BE)
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10.5 เรื่อง การกําหนดหนวยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อ
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
10.6 เรื่อง รายงานผลการศึกษาสถานภาพ มธ.
ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี

มติโดยยอ
แนวทางการลงทุนตามที่คณะกรรมการ
พิจารณารายไดจากเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยเสนอ
- 1. มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีไดจัดทําบทสรุปรายงานผล
การศึกษาสถานะของมหาวิทยาลัยให
ครอบคลุมและครบถวน เพื่อนําไป
ประกอบการกําหนดเปนแนวนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยที่จะใชในการสรรหา
อธิการบดีในครั้งนี้
2. รับทราบผลการดําเนินการและการ
วินิจฉัยเรื่องหนวยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู
สมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ตามที่
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีวินิจฉัยไว
- รับทราบ

10.7 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในตําแหนง
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2550
10.8 เรื่อง ขอหารือการประเมินผลการปฏิบัติงาน - 1. ใหดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะนิติศาสตร (รองศาสตราจารย ของคณบดีคณะนิติศาสตร ระหวางป 2547
ดร.กําชัย จงจักรพันธ)
- 2550 ตอไป ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินบุคคลผูดํารงตําแหนงบริหาร
2. มอบหมายใหคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร
และผูชวยอธิการบดีฝายมาตรฐาน
การศึกษาไดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ
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มติโดยยอ
ตัวชี้วัดที่จะใชในการประเมินบุคคลผูดํารง
ตําแหนงบริหาร เพื่อนําเสนอ ก.บ.ม. และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
----------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

