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

ครั้งที่ 3/2551
วันจันทรที่ 24 มีนาคม 2551
ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม ชั้นลาง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การเปนเจาภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร
1.2 เรื่อง การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป
2551
1.3 เรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเดินทางไป
ตางประเทศ
1.4 เรื่อง กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ขอใชหองประชุมใหญ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนิน
การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือ
เห็นชอบ
4.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี
การแกไข
- รับทราบ

- อนุมัติการปรับแกหลักสูตรของคณะ/
สถาบัน ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2547) คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
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2. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) คณะ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร จํานวน 9 หลักสูตร/
สาขาวิชา
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผูประกอบ-การสากล หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
- เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของ ศาสตราจารย ดร.สุรพล
ของ ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน
อธิการบดี
นิติไกรพจน อธิการบดี
- เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินการ
5.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของ รองศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ
ปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย ดร.กําชัย
จงจักรพันธ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร
5.3 เรื่อง ขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรม - อนุมัติในหลักการขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรวาดวยสภาอาจารย พ.ศ. 2551
ศาสตร วาดวยสภาอาจารย พ.ศ. 2551
และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/
ขอบังคับ รับขอสังเกตของที่ประชุมไป
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พิจารณาปรับปรุงแกไข และนําเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
- อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.4 เรื่อง ขออนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะ
นิติศาสตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่
ชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร
เสนอ
5.5 เรื่อง ขออนุมัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา - อนุมัติรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ สําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่ ...)
มธ.
พ.ศ. ... ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝาย
วิชาการดําเนินการตอไป
5.6 เรื่อง ขออนุมัติจัดเก็บคาธรรมเนียมหองปฏิบตั ิ - อนุมัติใหจัดเก็บคาธรรมเนียมหองปฏิบัติ
การสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
การและ/หรืออุปกรณการศึกษาของ
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาตางประเทศเฉพาะกิจ
ภาษาตางประเทศเฉพาะกิจของสถาบัน
ภาษา (วิชา EL และวิชา KO) และวิชา
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน วิชาละ 250 บาท โดย
เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป
5.7 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม
- อนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหมที่
ในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) หนวยงานเสนอขอบรรจุเขาแผนพัฒนา
มธ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 จํานวน 3
โครงการ ไวในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10
ตามที่เสนอ และมอบหมายใหคณบดีคณะ
นิติศาสตรไดรับขอสังเกตของที่ประชุมไป
ดําเนินการตอไป
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5.8 เรื่อง ขออนุมัติปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา มธ. - 1. อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 1 – 29
กุมภาพันธ 2551 จํานวน 339 คน ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาโท 96 คน
1.2 ระดับปริญญาตรี 241 คน
1.3 ระดับอนุปริญญา 2 คน
2. มอบหมายใหอธิการบดีรับขอสังเกต
ของที่ประชุมไปปรึกษาในคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รับทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ
ระหวางวันที่ 23 กุมภาพันธ – 12 มีนาคม 2551
6.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบ
การเงินประจําป
6.3 เรื่อง การประเมินคุณภาพการกํากับดูแล
ของสภามหาวิททยาลัย ปงบประมาณ 2551
6.4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนอนุบาลแหง มธ. ในพระอุปถัมภสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร
6.5 เรื่อง บัญชีรายชื่อผูแทนสภาขาราชการ
เปนกรรมการสรรหาผูบริหาร
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6.6 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณ
รายจายจากรายไดพิเศษ/หนวยงาน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 1 ของสํานักงานอธิการบดี/
คณะ/สถาบัน/สํานัก/โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหา
วิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทรที่
28 เมษายน 2551
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํา มธ. (พิจารณาลับ)

มติโดยยอ

- รับทราบ

- ใหความเห็นชอบการยกคํารองทุกขของ
ผูรองทุกขทั้ง 3 ราย ตามที่คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เสนอและมอบหมายใหฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอ
แนะของคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขประจํามหาวิทยาลัย
8.2 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
- อนุมัติวงเงินงบประมาณสําหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเงิน
ประกันคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ 2551
อุดหนุน (Block Grant) ใหกับคณะ/สํานัก/
สถาบัน ประจําปงบประมาณ 2551 ตามที่
เสนอ
8.3 เรื่อง ขออนุมัติตอเวลาราชการของคณาจารยที่ - ใหเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุม
ครั้งตอไป โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
จะเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2551
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ
ก.พ.อ. ในเรื่องการจัดทําแผนอัตรากําลัง
4 ป

-6-

เรื่อง

มติโดยยอ

- อนุมัติใหยืมตัว ผูชวยศาสตราจารย อรทัย
กกผล พนักงานมหาวิทยาลัย คณะ
รัฐศาสตร ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น
สถาบันพระปกเกลาตอไปอีกเปนเวลา 6
เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2551 เปนตน
ไป ตามที่เสนอ
8.5 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณที่ไดขยาย - อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณป 2549 ที่
ขยายเวลาเบิกจายเงินไว รายการปรับปรุง
เวลาเบิกจายเงิน
อาคารโดมชั้นลางดานกองคลัง ทา
พระจันทร เปนเงิน 500,000 บาท เพื่อ
เบิกจายใน งบ มธ. ประจําป 2551 ตามที่
เสนอ
8.6 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร ดังนี้
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
1. ศาสตราจารย นายแพทย
ประเวศ วะสี
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. คณบดีคณะรัฐศาสตร กรรมการ
3. นายกสมาคมเศรษฐศาสตร กรรมการ
ธรรมศาสตร
4. ผูแทนประชาคมในคณะ กรรมการ
เศรษฐศาสตร หาคน
5. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง กรรมการ
อธิตา จันทเสนานนท ผูแทนสภาอาจารย
6. นางบังอร ไกรสัย
กรรมการ
ผูแทนสภาขาราชการ
8.4 เรื่อง ขออนุมัติยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
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8.7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.7.1 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายการและโอนเงิน งบ มธ. ประจําปงบประมาณ 2551

- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 12.55 น.
--------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

