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

ครั้งที่ 4/2551
วันจันทรที่ 28 เมษายน 2551
ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม ชั้นลาง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม
2551
1.2 เรื่อง การจัดงานวันปรีดี พนมยงค ประจําป
2551 วันอาทิตยที่ 11 พฤษภาคม 2551
1.3 เรื่อง การจัดทํา International Newsletter 2551
1.4 เรื่อง การจัดฝกอบรมใหความรูแกนักศึกษาไทย
ในประเทศอียิปต
1.5 เรื่อง ปญหากรณีอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนิน
การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการเสนอชื่อผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2550

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี าร
แกไข
- รับทราบ

- อนุมัติมอบปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคล
ดังตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. ศาสตราจารย เกษมสันต วิลาวรรณ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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มติโดยยอ

3. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4. นายนัทธี จิตสวาง
สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
5. คุณนิลวรรณ ปนทอง
วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
6. ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิง
ดร.จันทรา เหลาถาวร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาชีวเวชศาสตร)
7. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
8. อาจารย ศิริ วิชเวช
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน - อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ไว
ทรัพยากรมนุษย
จามรมาน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย ตอไปอีกวาระ
หนึ่ง
4.3 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณและ
- เห็นชอบการยกอุทธรณของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
รองทุกขประจํา มธ.
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มธ. เสนอ
4.4 เรื่อง รายงานผลการอุทธรณพิจารณากําหนด - เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ กรณีอาจารยประจํา
ตําแหนงทางวิชาการ
สถาบันภาษา ตามที่เสนอ และมอบหมาย
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4.5 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร

มติโดยยอ
ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการไดนําขอเสนอของอธิการบดีไป
พิจารณาและรายงานผลเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
- 1. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการเสนอ
2. อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ศศิพัฒน
ยอดเพชร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ทั้งนี้
ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
3. มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการไดพิจารณาใน
ประเด็นเงินสมนาคุณของผูอานผลงาน
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร ดังนี้
1. นายชวน หลีกภัย ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร กรรมการ
3. ผูแทนประชาคมในสํานัก กรรมการ
บัณฑิตอาสาสมัคร สองคน
4. อาจารย นุชชากร งามเสาวรส กรรมการ
ผูแทนสภาอาจารย
5. นายเอกชัย ราชแสง
กรรมการ
ผูแทนสภาขาราชการ
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5.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวย
การวิทยาลัยนวัตกรรม (สืบแทน)

5.3 เรื่อง ขออนุมัติตอเวลาราชการของคณาจารย
ที่จะเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2551

มติโดยยอ
- อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย
กมลทิพย แจมกระจาง เปนกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรม สืบแทน
รองศาสตราจารย ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน ตามที่เสนอ
- 1. อนุมัติแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
4 ป ตามที่เสนอ
2. การขอตอเวลาราชการของคณาจารยที่
จะเกษียณอายุ พ.ศ. 2551
2.1 ไมอนุมตั ิตอเวลาราชการ จํานวน 2
ราย ตามทีค่ ณะเสนอ คือ
(1) รองศาสตราจารย สุปราณี
ศรีฉัตราภิมุข คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี
(2) รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย
ลักขณาภิชนชัช คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร
2.2 อนุมัติใหตอเวลาราชการ จํานวน 10
ราย ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย ดร.เพลินพิศ
สัตยสงวน คณะเศรษฐศาสตร
(2) รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ
พัวพงศกร คณะเศรษฐศาสตร
(3) รองศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ
ทับพันธุ คณะเศรษฐศาสตร
(4) ศาสตราจารย ดร.พรายพล คุม ทรัพย
คณะเศรษฐศาสตร
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5.4 เรื่อง ขออนุมัตโิ ครงการจัดตั้งศูนยรัสเซีย
และเครือรัฐเอกราชศึกษา

มติโดยยอ
(5) รองศาสตราจารย นิตยา ทนุวงษ
คณะแพทยศาสตร
(6) รองศาสตราจารย มาลี บุญศิริพันธ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(7) รองศาสตราจารย มาลี
พฤกษพงศาวลี คณะนิติศาสตร
(8) รองศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค
อิงคากุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(9) รองศาสตราจารย ศศิพัฒน
ยอดเพชร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
(10) รองศาสตราจารย ดร.ประมวล
เทพชัยศรี คณะสหเวชศาสตร
การอนุมัติใหตอเวลาราชการของ
อาจารยรายที่ (7) และ (8) มีเงื่อนไขวา ตอง
เสนอผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพร
แลวใหครบตามเกณฑตอมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 มิเชนนั้นจะ
ถือวาไมไดรับการอนุมัติใหตอเวลา
ราชการ
3. มอบหมายใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยได
พิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑการตอ
เวลาราชการ และนําเสนอสภามหาวิทยา
ลัยพิจารณาตอไป
- ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป
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5.5 เรื่อง การสงหลักสูตรให สกอ. ประทับรับทราบ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
5.6 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร วาดวยกีรตยาจารยแหง มธ.
5.7 เรื่อง พิจารณารางรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบสองจาก สมศ.
5.8 เรื่อง พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร วาดวยการจัดโครงสรางสํานักงาน
อธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5.9 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มติโดยยอ
- ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง

- ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป
- ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป
- ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป
- อนุมัติปรับอัตราคาจางใหแกพนักงาน
มธ. เพิ่มขึ้น ในอัตรารอยละ 4 ทั้งนี้ ใหมี
ผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เปนตนไป
ตามที่เสนอ
- ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป

5.10 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาสถานภาพของ
หนวยงานที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย/
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
5.11 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาทบทวนวิธีการ - ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ตอไป
ไดมาซึง่ ผูบริหารหนวยงานที่จัดตั้งโดย
มติสภามหาวิทยาลัย
5.12 เรื่อง ขออนุมัติปริญญาของผูสําเร็จการศึกษา - 1. อนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
มธ.
ในปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 1 – 31
มีนาคม 2551 จํานวน 102 คน ดังนี้
1.1 ปริญญาเอก 1 คน
1.2 ปริญญาโท 56 คน
1.3 ปริญญาตรี 45 คน
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มติโดยยอ
2. เห็นชอบใหสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลดําเนินการขออนุมัติปริญญา
ใหแกผูสําเร็จการศึกษา ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2545 และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ พรอมกับเสนอ
รายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
จํานวน 2 ชุด
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
6.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ ระหวางวันที่
13 มีนาคม – 21 เมษายน 2551
6.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสงงบ
การเงินประจําป
6.3 เรื่อง การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค
6.4 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยกองทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6.5 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมศึกษาดูงานวิจัยภาคสนาม หลักสูตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งตอไป ในวันจันทรที่ 26 พฤษภาคม
2551
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มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม - ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ศาสตร วาดวยการจายเงินคาตอบแทนแกผูปฏิบัติ ตอไป
งานบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต พ.ศ. 2551
8.2 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณคาควบคุมงาน - ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ขามป
ตอไป
8.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล - ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
การปฏิบตั ิงานของคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน ตอไป
- รับทราบ
8.4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
8.4.1 เรื่อง รายงานฐานะการลงทุนของหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย
8.4.2 เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ
แผนดิน ประจําป 2551
8.4.3 เรื่อง ประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจหองปฏิบัติการ คณะสาธารณ
สุขศาสตร

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

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 13.40 น.
--------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

