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

ครั้งที่ 9/2550
วันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2550
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550
1.2 เรื่อง การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
ครั้งที่ 24 ระหวางวันที่ 8 – 18 สิงหาคม 2550
1.3 เรื่อง การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ
ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ปการศึกษา 2549 และผูได
รับการประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบปที่ 73
1.4 เรื่อง การจัดงานวันนักวิจัย มธ. ประจําป 2550
ในวันศุกรที่ 31 สิงหาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนิน
การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
และรองศาสตราจารย

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
โดยไมมีการแกไข
- รับทราบ

- อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จํานวน
5 ราย และรองศาสตราจารย จํานวน 6 ราย
ตามที่เสนอ และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวิชาการรับขอสังเกต
ของที่ประชุมดําเนินการตอไป
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4.2 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตําแหนง
ศาสตราจารยพิเศษ คณะแพทยศาสตร

4.3 เรื่อง การขออุทธรณผลการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารยคณะแพทยศาสตร

มติโดยยอ
- เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง อาจารย
แพทยหญิง สมบูรณ เกียรตินันทน ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ สาขาเวช
ศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร และให
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
- มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการดําเนินการตามที่
กําหนดไวในขอ 18 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดาํ รงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.
2549 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรม - 1. อนุมัติขอบังคับดังกลาว ตามที่เสนอ
ศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 2. กรณีผลการสอนที่จะนํามาใชในการ
ประเมินนั้น มอบหมายใหคณะกรรมการ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตรา
จารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดพิจารณา
เรื่องกําหนดชวงระยะเวลาของผลการสอน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในเดือน
พฤศจิกายน 2550
5.2 เรื่อง พิจารณานโยบายการบริหารคณะนิติศาสตร - 1. ใหถอนเรื่องดังกลาว และใหคณบดี
คณะนิติศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของคณบดีคณะนิติศาสตร
2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผน
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5.3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ชุดที่ 3 ครัง้ ที่ 3
5.4 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาวิศวกรรม
ไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ ระหวางวันที่
11 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2550
6.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบ
การเงินประจําป
6.3 เรื่อง รายงานการเบิกจายเทียบกับงบประมาณ
และการเบิกจายงบลงทุน
6.4 เรื่อง รายงานการขออนุมัติปริญญาของ
ผูสําเร็จการศึกษา มธ.

มติโดยยอ
พัฒนาและเทคโนโลยีไดพิจารณารูปแบบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับคณะ/
สถาบัน/สํานัก และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน 2550
- รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทาง
แกไขปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
- อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรเปลี่ยนชื่อ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรม
ศาสตร ตามที่เสนอ
- รับทราบ

- 1. รับทราบรายงานผลการอนุมัติปริญญา
ใหแกผูสําเร็จการศึกษา ในชวงวันที่ 26
มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2550
2. สําหรับในปการศึกษาตอ ๆ ไป ให
สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดสรุปผล
การขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จ
การศึกษาตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติกอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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6.5 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2550
6.6 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบวาดวย
หลักเกณฑการใหทุนแกอาจารยของคณะวิศวกรรม
ศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6.7 เรื่อง คณบดีคณะสหเวชศาสตรอนุมัติประกาศ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการทางกายภาพบําบัด
และประกาศกําหนดสวนลดคาธรรมเนียมการใหบริการ
ทางกายภาพบําบัด
6.8 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
คาที่ดินและสิ่งกอสรางและโอนเงินงบ มธ. ประจําป
งบประมาณ 2550
6.9 เรื่อง งบการเงินของหนวยงานสังกัดสํานัก
อํานวยการกิจการสํานักพิมพ โรงพิมพ และศูนยหนังสือ
ประจําปงบประมาณ 2549

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับทราบรายงานงบการเงินดังกลาว
และมอบหมายใหอธิการบดีรับขอ
สังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2550
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ มธ.
- ใหความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ตนเองของ มธ. ปการศึกษา 2549 ตามที่
ประจําปการศึกษา 2549
เสนอ
- ใหความเห็นชอบผลงานวิจัยดีเดน
8.2 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเดน
ประจําป 2550
ประจําป 2550 ทั้ง 3 สาขา ตามที่เสนอ
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8.3 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร วาดวยการบริหารงานโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2550
8.4 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มติโดยยอ
- ใหเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุม
ครั้งตอไป

- อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์
ตันตระรัตน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตอไป
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2550 เปนตนไป และมอบหมายให
อธิการบดีไดนํานโยบายการบริหารงาน
ของ ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ตอไป
8.5 เรื่อง โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา - อนุมัติใหโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ คณะพาณิชยศาสตรและ สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2549) คณะพาณิชยศาสตรและการ
การบัญชี ขออนุมัติเปดเปนโครงการพิเศษ
บัญชี เปดเปนโครงการพิเศษ บริหาร
การเงินในลักษณะโครงการเลี้ยงตัวเอง
ตามที่เสนอ
8.6 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราคาสมัครสอบโครงการ - อนุมัติใหสถาบันภาษาปรับอัตราคาสมัคร
บัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา
สอบของโครงการบัณฑิตศึกษา จากอัตรา
เดิมที่จัดเก็บ 350 บาท/คน/โครงการ เปน
จัดเก็บในอัตรา 500 บาท/คน/โครงการ
ทั้ง 3 หลักสูตร ตามที่เสนอ
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8.7 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันขามปงบประมาณสําหรับ
คาควบคุมงานกอสรางอาคารอเนกประสงคและ
สนามกีฬาในรม (ศูนยลําปาง) และการกอสราง
ระบบสาธารณูปโภคและอาคารฝกอบรมทองถิ่น
(ศูนยพัทยา)

8.8 เรื่อง สถาบันพระปกเกลาขออนุมตั ิยืมตัว
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร

8.9 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.9.1 เรื่อง รายงานการเงิน งบประมาณรายจาย
จากรายไดพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2549
8.9.2 เรื่อง รายงานฐานะการลงทุนของหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย

มติโดยยอ
- อนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
เปนเวลา 3 ป ดังนี้
1. คาควบคุมงานกอสรางอาคารอเนก
ประสงคและสนามกีฬาในรม
- ปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 446,000
บาท
- ปงบประมาณ 2551 – 2552 เปนเงิน
951,500 บาท
2. คาควบคุมงานกอสรางระบบ
สาธารณูปโภคและอาคารฝกอบรมทองถิ่น
- ปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 477,000
บาท
- ปงบประมาณ 2551 – 2552 เปนเงิน
860,400 บาท
- อนุมัติใหสถาบันพระปกเกลายืมตัว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล ไป
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย
พัฒนาการปกครองทองถิ่น ตอจากเดิมไป
อีก มีกําหนด 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1
กันยายน 2550 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
ตามที่เสนอ
- รับทราบ
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มติโดยยอ

8.9.3 เรื่อง รายงานสถานะเงินกองทุนคาธรรม
เนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
8.9.4 เรื่อง รายงานการรวบรวมวิธกี ารไดมาซึ่ง
ผูบริหารหนวยงานที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบเรือ่ งดังกลาว และมอบหมาย
ใหอธิการบดีไดพิจารณาทบทวนวิธีการ
สรรหาผูบริหารหนวยงานที่จัดตั้งโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย และรายงานผลการ
พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือน
ธันวาคม 2550
8.9.5 เรื่อง คณบดีคณะศิลปศาสตรออกประกาศ - ใหถอนเรื่องออกไป และมอบหมายให
จํานวน 3 ฉบับ
รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและ
กฎหมายไดรับเรื่องดังกลาวไปพิจารณาอีก
ครั้ง โดยประสานงานกับคณะศิลปศาสตร

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.45 น.
----------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

