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

ครั้งที่ 2/2551
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ 2551
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การจัดงานอาจารย ปวย ประจําป 2551
ในวันจันทรที่ 10 มีนาคม 2551
1.2 เรื่อง หองสมุดนักกิจกรรมธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
1.3 เรื่อง วันเกี่ยวขาว ธรรมศาสตรทํานาปที่สอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ 2551
1.4 เรื่อง การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์
ประจําป 2551 ในวันเสารที่ 5 เมษายน 2551
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนิน
การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
และรองศาสตราจารย

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมโดยมีการ
แกไขตามที่เสนอ
- รับทราบ

- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 9 ราย และรองศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย ตามที่เสนอ
2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ
ดําเนินการปรับปรุงขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสอดคลองกับเกณฑใหม
ของ สกอ.
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เรื่อง
4.2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผูสมควรไดรับการ
ยกยองเปนกีรตยาจารย ประจําป 2550

4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย
พิเศษของคณะนิติศาสตร

มติโดยยอ
- อนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ดํารง
ตําแหนงกีรตยาจารยแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ประจําป 2550 คือ
1. ศาสตราจารย ดร.ปราณี ทินกร
คณะเศรษฐศาสตร เปนกีรตยาจารยสาขา
สังคมศาสตร
2. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ
อาภรณสุวรรณ คณะศิลปศาสตร
เปนกีรตยาจารย สาขามนุษยศาสตร
- อนุมัติใหเสนอแตงตั้ง อาจารย คัมภีร
แกวเจริญ ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
พิเศษ สาขากฎหมายแพง และให
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือ
เห็นชอบ
5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ - 1. อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอน
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา
2. รับทราบการปรับแกหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551) คณะพยาบาลศาสตร
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือ
เห็นชอบ
6.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

6.2 เรื่อง ขออนุมัติชะลอการสรรหาผูอ ํานวยการ
สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา

มติโดยยอ

- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
1. ศาสตราจารย หิรัญ ประธานกรรมการ
รดีศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร กรรมการ
และการบัญชี
3. นายกสมาคมศิษยเกา
กรรมการ
วิศวกรรมศาสตร มธ.
4. ผูแทนประชาคมในคณะ กรรมการ
วิศวกรรมศาสตร หาคน
5. ผูชวยศาสตราจารย
กรรมการ
ทันตแพทย ดร.สมศักดิ์ ศิริรุงโรจนยิ่ง
ผูแทนสภาอาจารย
6. นางธัญนพ พงษโสภณ กรรมการ
ผูแทนสภาขาราชการ
- 1. อนุมัติใหชะลอการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนาคนใหมออกไป จนกวาการปรับ
โครงสรางการบริหารของสถาบันประมวล
ขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาจะ
เสร็จสิ้น
2. อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ปกรณ
เสริมสุข เปนผูรักษาราชการในตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันประมวลขอมูลเพื่อ
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เรื่อง

มติโดยยอ

การศึกษาและการพัฒนา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2551 เปนตนไป จนกวาจะไดมี
การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันประมวล
ขอมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคนใหม
6.3 เรื่อง พิจารณาโครงการ “ป 2551 : ปแหงการ - อนุมัติใหป 2551 เปนปแหงการวิจัย
วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และแผน
ปฏิบัติงานตามที่เสนอ โดยมอบหมายให
ฝายวิจัยรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการตอไป และรายงานผล
การดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยเปน
ระยะ ๆ
6.4 เรื่อง ขออนุมัติขยับแนวเขตที่ดินและมอบโฉนด - อนุมัติใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขยับ
ที่ดิน มธ. ศูนยลําปาง คืนใหแก นายบุญชู ตรีทอง แนวเขตที่ดิน และมอบโฉนดที่ดินคืนให
แก นายบุญชู ตรีทอง รวม 2 ฉบับ คือ
เลขที่ดิน 579 โฉนดเลขที่ 40618 จํานวน
0-1-42.8/10 ไร และเลขที่ดิน 584 โฉนด
เลขที่ 41937 เนื้อที่ 2-0-42 ไร รวมเนื้อที่
2-1-84.8/10 ไร ตามที่เสนอ โดยมอบหมาย
ใหฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยไดทําการ
ตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการในการคืนที่ดินใหถูกตอง
ครบถวน
6.5 เรื่อง โครงการปริญญาตรี หลักสูตรสังคม
- 1. อนุมัติเปดโครงการปริญญาตรี
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัย
ทางสังคม ขออนุมัติเปดเปนโครงการพิเศษ
บัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา เปนโครงการพิเศษ
ตามที่เสนอ
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เรื่อง

มติโดยยอ

2. กรณีขอสังเกตในประเด็นคาธรรมเนียม
ศึกษาดูงานวิจัยภาคสนามไปตางประเทศ
จํานวน 40,000 บาท มอบหมายใหรอง
อธิการบดีฝา ยการคลังไดหารือกับคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตามขอสังเกต
ของที่ประชุม และรายงานผลการพิจารณา
เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
6.6 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราคาหนวยกิตโครงการ - อนุมัติปรับอัตราคาหนวยกิตโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร
มหาชน คณะนิติศาสตร จากเดิมที่จัดเก็บ
หนวยกิตละ 800 บาท เปนหนวยกิตละ
1,200 บาท ทั้งนี้ โดยใหมีผลใชบังคับกับ
นักศึกษาทีข่ ึ้นทะเบียนปการศึกษา 2551
เปนตนไป ตามที่เสนอ
6.7 เรื่อง ขออนุมัติยกเวนการทําสัญญาจางควบคุม - ใหถอนเรื่องดังกลาว
งานกอสรางระบบสาธารณูปการและอาคาร
ฝกอบรมทองถิ่น
6.8 เรื่อง ขออนุมัติตั้งชื่อหองของคณะพาณิชย
- อนุมัติใหจารึกชื่อผูใหการสนับสนุน
ติดหนาหองของคณะพาณิชยศาสตรและ
ศาสตรและการบัญชี
การบัญชี จํานวน 24 หอง ตามที่เสนอ
6.9 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม - อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัย
ศาสตร วาดวยการจัดตั้งและบริหารงาน
วิทยาลัยนวัตกรรม พ.ศ. 2551
นวัตกรรม พ.ศ. 2551 โดยมีการแกไขบาง
ประการ และใหนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามตอไป
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เรื่อง
6.10 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
และหนวยงานในกํากับ ปงบประมาณ พ.ศ.
2551 เพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1

มติโดยยอ
- อนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานและหนวยงานในกํากับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม
ระหวางป ครั้งที่ 1 ดังนี้
1. งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ระหวาง
ป ครั้งที่ 1
(1) ประมาณการรายไดพิเศษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมระหวางป
ครั้งที่ 1 เปนเงิน 12,000,000 บาท
(2) งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม
ระหวางป ครั้งที่ 1 เปนเงิน 12,000,000
บาท
2. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ระหวาง
ป ครั้งที่ 1
2.1 คณะพยาบาลศาสตร
(1) งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 เปนเงิน 344,000 บาท โดยนําเงิน
สะสมมาตั้งเปนงบประมาณรายจาย
(2) รายการทีเ่ สนอขอตั้งงบประมาณ
รายจาย 1 รายการ
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เรื่อง

มติโดยยอ
2.2 คณะสาธารณสุขศาสตร
(1) ประมาณการรายไดเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําป
งบประมาณ 2551 เปนเงิน 754,000 บาท
(2) งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปนเงิน
552,000 บาท
(3) รายการทีเ่ สนอขอตั้งงบประมาณรายจาย 15
รายการ
2.3 สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
(1) งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปนเงิน
1,400,000 บาท
(2) เห็นชอบการนําเงินสะสมมาใชเกินเกณฑ
10% ของเงินสะสม (นํามาใชรอยละ 28.87 ของเงิน
สะสมทั้งหมด) เพื่อนําไปใชสําหรับงบลงทุน
(3) รายการทีเ่ สนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
1 รายการ
2.4 สํานักทะเบียนและประมวลผล
(1) งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เปนเงิน
2,000,000 บาท
(2) เห็นชอบการนําเงินสะสมมาใชเกินเกณฑ
10% ของเงินสะสม (นํามาใชรอยละ 45.70 ของเงิน
สะสมทั้งหมด)
(3) รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
1 รายการ
(4) ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอ
โครงการจัดตั้ง Call Center ที่จะจัดซื้อชุดอุปกรณ
สําหรับระบบ Call Center จํานวน 1 ชุด ตอ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
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เรื่อง

มติโดยยอ
สื่อสารพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะ
ดําเนินการจัดซื้อ
3. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงานใน
กํากับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ระหวาง
ป ครั้งที่ 1
3.1 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(1) ประมาณการรายไดเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เปนเงิน 13,000,000 บาท
(2) งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เปนเงิน 13,000,000 บาท
(3) รายการทีเ่ สนอขอตั้งงบประมาณ
รายจาย 2 รายการ
3.2 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(1) ประมาณการรายไดเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เปนเงิน 5,100,000 บาท
(2) งบประมาณรายจาย เพิ่มเติมครั้งที่ 1
เปนเงิน 4,543,824 บาท
(3) รายการทีเ่ สนอขอตั้งงบประมาณ
รายจาย 3 รายการ
3.3 สํานักงานจัดการทรัพยสิน
(1) ประมาณการรายได เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เปนเงิน 760,800 บาท
(2) งบประมาณรายจาย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เปนเงิน 6,384,549 บาท
(3) รายการทีเ่ สนอขอตั้งงบประมาณ
รายจาย 18 รายการ
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6.11 เรื่อง รายงานการขออนุมัติปริญญาของ - อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาในปการ
ศึกษา 2550 จํานวน 406 คน ดังนี้
ผูสําเร็จการศึกษา มธ.
1. ปริญญาเอก
6 คน
2. ปริญญาโท
54 คน
3. ปริญญาตรี
346 คน
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รับทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
ระหวางวันที่ 17 มกราคม – 22 กุมภาพันธ 2551
7.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสง
งบการเงินประจําป
7.3 เรื่อง รายงานการขออนุมัติปริญญาของ
ผูสําเร็จการศึกษา มธ.
7.4 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินของคณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2551
7.5 เรื่อง ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคมอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายจากรายไดหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2551
7.6 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
งบ มธ. ประจําปงบประมาณ 2551
7.7 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติแกไขเพิ่มเติม
หลักสูตรเล็กนอยโดยไมกระทบโครงสรางและ
องคประกอบของหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภา
- รับทราบ
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทร
ที่ 24 มีนาคม 2551
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ - ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
งานของอธิการบดี
9.2 เรื่อง สํานักพิมพ มธ. ขอสัตยาบันในการ - อนุมัติการใชเงินงบประมาณตนทุนการพิมพ
ใชงบประมาณเกินกวาที่ไดรับอนุมัติ
หนังสือ เปนเงิน 2,202,412.55 บาท ของ
สํานักพิมพ มธ. และใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยรับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
9.3 เรื่อง ขออนุมัติจางเอกชนเปนผูควบคุม - อนุมัติใหวาจางและจายเงินคาจางใหแกบริษัท
งาน
คอนซัลติ้ง แอนด แมนเนจเมนต 49 จํากัด เปน
คาควบคุมงานกอสรางงานสถาปตยกรรมภายใน
อาคารทางสังคมศาสตร ระยะที่ 5 ในวงเงิน
งบประมาณ 735,396.75 บาท และคาควบคุมงาน
กอสรางระบบสาธารณูปการภายในอาคารทาง
สังคมศาสตร ระยะที่ 5 ในวงเงินงบประมาณ
830,943.25 บาท โดยยกเวนการทําสัญญาและการ
วางหลักประกันสัญญา โดยใหเบิกจายเงินเปนราย
เดือน และใหคณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่
เปนคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ตามที่
เสนอ
9.4 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัย - 1. ใหเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้ง
ตอไป
ธรรมศาสตร วาดวยสภาอาจารย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2. ใหชะลอการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารยที่จะ
ครบวาระในวันที่ 21 เมษายน 2551
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9.5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
9.5.1 เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติ - รับทราบ
ปรีดี พนมยงค วาดวยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2551

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

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.55 น.
--------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

