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

ครั้งที7่ /2551
วันจันทรที่ 21 กรกฎาคม 2551
ณ หองประชุมวรรณไวทยากร ตึกโดม ชั้นลาง
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- รับทราบ
1.1 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2551
1.2 เรื่อง มธ. เปนเจาภาพในการบําเพ็ญกุศล
ถวายพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธาสราชนครินทร ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม
2551
1.3 เรื่อง การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบปที่ 74 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ที่ผานมา
1.4 เรื่อง การจัดงานเลี้ยงรับรองผูไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2550 และผูไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบปที่ 74 ในวันศุกรที่ 15 สิงหาคม 2551
ณ โรงแรมแพนนินซูลา ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน
- รับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี าร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมือ่ วันที่ แกไข
23 มิถุนายน 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการดําเนิน - รับทราบ
การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งผูอํานวยการโรงพยาบาล - อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย นายแพทย
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ศุภชัย ฐิติอาชากุล ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2551 เปนตนไป
4.2 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
- 1. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
แพทยหญิง นงลักษณ คณิตทรัพย
คณะแพทยศาสตร ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย
2. เห็นชอบเสนอแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ดร.ประยงค เนตยารักษ คณะเศรษฐ
ศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ทั้งนี้
ไมกอนวันที่ 26 มีนาคม 2551 และให
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
4.3 เรื่อง การแจงมติคณะกรรมการอุทธรณและ
- ใหความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํา มธ. เสนอ
รองทุกขประจํา มธ.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักทวงหรือเห็นชอบ
5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันตาง ๆ - อนุมัติหลักสูตรและการเปดสอนหลักสูตร
ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก หลักสูตร
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นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ของวิทยาลัย
นวัตกรรม
4. หลักสูตรวิชาโทการบริหารแรงงานและ
สวัสดิการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ของ
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
5. หลักสูตรวิชาโทไทยศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) ของ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุมัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา - 1. อนุมัติเปดหลักสูตรวิทยาศาสตร
วาดวยปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอสําหรับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
โทรคมนาคมของวิทยาลัยนวัตกรรม
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของ มธ.
2. อนุมตั ิรางพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ฉบับที่...)
พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
6.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา - อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการชุดใหม ตามที่เสนอ
6.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล - อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานคณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
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1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
คณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร คือ
(1) รองศาสตราจารย นรนิติ
เศรษฐบุตร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) คณบดีคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
กรรมการ
(3) ประธานสภาขาราชการ หรือผูแทน กรรมการ
(4) ประธานสภาอาจารย หรือ
ผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
รองศาสตราจารย สมชาย วิริยะยุทธกร คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ
(1) รองศาสตราจารย นรนิติ
เศรษฐบุตร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) คณบดีคณะแพทยศาสตร กรรมการ
(3) ประธานสภาขาราชการ
หรือผูแทน
กรรมการ
(4) ประธานสภาอาจารย
หรือผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
รองศาสตราจารย ไว จามรมาน ผูอํานวยการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย คือ
(1) รองศาสตราจารย นรนิติ
เศรษฐบุตร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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(2) ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
กรรมการ
(3) ประธานสภาขาราชการ
หรือผูแทน
กรรมการ
(4) ประธานสภาอาจารย
หรือผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
6.4 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการ - 1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาคณบดี
สรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร จากคณบดีคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน เปนคณบดีคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ตามที่เสนอ
2. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยา
ลัยดานกฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับรับขอสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป
6.5 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัย - อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
ธรรมศาสตร วาดวยกองทุนเพื่อการ
กองทุนเพื่อการบริหารและการบํารุงรักษาอาคาร
บริหารและการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ สถานที่ของสํานักงานจัดการทรัพยสิน มธ. พ.ศ.
ของสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยา 2551 โดยมีการแกไขบางประการ ตามที่เสนอ
ลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2551
6.6 เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร มธ. - 1. อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร มธ. ประจําปงบ
ประมาณ 2551 – 2554
ประจําปงบประมาณ 2551 – 2554
2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล
รับขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป
6.7 เรื่อง ขออนุมัติเปดโครงการปริญญาโท - อนุมัติเปดโครงการปริญญาโท หลักสูตรสาธารณ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุข
สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก (หลักสูตร โลก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร
นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร
เปนโครงการพิเศษ ตามที่เสนอ
เปนโครงการพิเศษ
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6.8 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตร - 1. อนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร
ใหมในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนของ
คณะนิติศาสตร ไวในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10
2550 – 2554) และเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับ
(พ.ศ. 2550 – 2554)
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย คณะสหเวชศาสตร โดยใหดําเนินการ
ตามแนวทางที่ 1
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ ระหวาง
วันที่ 18 มิถนุ ายน – 11 กรกฎาคม 2551
7.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสง
งบการเงินประจําป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
7.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให
แกผูสําเร็จการศึกษา ประจําเดือน มิถุนายน 2551
7.4 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงิน
ทุนสนับสนุนการเขียนตําราของคณะวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2551
7.5 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายจากรายไดของโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ
ประจําปงบประมาณ 2551
7.6 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑและอัตราการจัดเก็บคาบริการ
จัดทําโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ
วัยรุน และสาขาการพยาบาลผูใชยาและสารเสพติด
พ.ศ. 2551
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7.7 เรื่อง ผูอํานวยการสํานักหอสมุดอนุมัติ
โอนเงิน เปลี่ยนแปลงรายการ ใชเงินเหลือจายและ
กันเงินงบประมาณรายจายจากรายไดของสํานัก
หอสมุด ประจําปงบประมาณ 2550
7.8 เรื่อง เอกสารการสัมมนา “ธรรมาภิบาล
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ของสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมสภา
- รับทราบ
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทร
ที่ 25 สิงหาคม 2551
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง รายงานการสั่งลงโทษพนักงาน
- รับทราบ
มหาวิทยาลัย (พิจารณาลับ)
9.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- รับทราบ
9.2.1 เรื่อง รายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2551
9.2.2 เรื่อง รายงานฐานะการลงทุนของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย
9.2.3 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
หรือใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
9.3 เรื่อง ขอเสนอทางดานวิชาการ
- มอบหมายใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยนําขอสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป
9.4 เรื่อง การจัดงานทําบุญตักบาตรเพื่อแม - รับทราบ
- รับทราบ
9.5 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ
วิทยาลัยนวัตกรรม ประจําป 2550
-----------------------------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
-----------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข ผูบันทึกรายงานการประชุม

