มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 8/2556
วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
1.2 เรื่ อง ความคืบหน้าร่ างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.3 เรื่ อง กําหนดการพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ประจําปี การศึกษา 2555 วันพฤหัสบดีที่
1 สิ งหาคม 2556
1.4 เรื่ อง สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
1.5 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขบางประการ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการ
ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ - อนุมตั ิแต่งตั้งศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่ง
คือ ดร.ธนารักษ์ ธีระมัน่ คง สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่ง
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมอบหมาย
ให้สถาบันฯ รับข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณาดําเนิ นการต่อไป

4.2 เรื่ อง รายงานผลการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัย
นวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิการรวมศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
มธ. และศูนย์ความร่ วมมือระหว่างประเทศ
แห่ง มธ.

- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.
โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ เป็ นผูร้ ักษา
ราชการในตําแหน่งคณบดีวทิ ยาลัย
นวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1-15 สิ งหาคม
2556
2. อนุมตั ิแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ประวิทย์
เขมะสุ นนั ท์ ดํารงตําแหน่งคณบดีวทิ ยาลัย
นวัตกรรม สื บแทน รองศาสตราจารย์ ดร.
โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 16
สิ งหาคม 2556 เป็ นต้นไป
- 1. อนุมตั ิให้รวมศูนย์ออสเตรเลียศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยูภ่ ายใต้
การดูแลของศูนย์ศึกษาความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
2. อนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อเป็ น “สถาบันศึกษา
ความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
3. มอบหมายให้ดาํ เนินการจัดทําระเบียบ
การบริ หารสถาบันตามข้อ 2 และนําเสนอ
ตามขั้นตอนต่อไป
4. กรณี การสรรหาผูอ้ าํ นวยการศูนย์
ออสเตรเลียศึกษาให้หยุดกระบวนการ
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ไว้ก่อน และเมื่อผูอ้ าํ นวยการศูนย์
ออสเตรเลียศึกษาครบวาระ ให้แต่งตั้ง
ผูร้ ักษาราชการในตําแหน่งไปพลางก่อน

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิการใช้พ้นื ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ - อนุมตั ิให้ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
เฉลิมพระเกียรติ เปิ ดเป็ นที่ทาํ การธนาคาร
(มหาชน) เช่าที่ดินสําหรับเปิ ดที่ทาํ การ
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ ดังนี้
1. เงินบริ จาคเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย
จํานวน 30,000,000 บาท
2. เงินค่าบํารุ งมหาวิทยาลัย ในช่วงสัญญา
แรก ปี ที่ 1-5 นําส่ งค่าเงินบํารุ งมหาวิทยาลัย
ปี ละ 1,200,000 บาท และปรับเพิม่ ร้อยละ
15 ทุก 5 ปี
3. ระยะเวลาสัญญา 20 ปี
4. ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
จะต้องวางเงินประกันสัญญา จํานวน
50,000 บาทต่อสัญญา และหากต้องมีภาระ
ค่าภาษีโรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที่ หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ตอ้ งชําระให้แก่ทาง
ราชการ ให้ทางธนาคารฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบและทักท้ วง
6.1 เรื่ อง การขอเทียบเคียงภาระขั้นตํ่าของ
- เห็นชอบการขอเทียบเคียงภาระงานขั้นตํ่า
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการของ
คณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ ส่ วนกรณี ของ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ถอน
เรื่ องกลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แจ้งมา
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เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.2 เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญาให้แก่
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
7.3 เรื่ อง การปรับปรุ งแก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
7.4 เรื่ อง รายงานผลการปฏิบตั ิงานของอดีต
คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
7.5 เรื่ อง โครงการใหม่ที่เสนอขอบรรจุในแผน
กลยุทธ์ มธ. (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555-2559
7.6 เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รายงานการอนุมตั ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ปี งบประมาณ 2554 และการกันเงินงบประมาณ
ปี 2555 ไว้เบิกเหลื่อมปี
7.7 เรื่ อง ฝ่ ายบริ หารท่าพระจันทร์ รายงานการ
ขออนุมตั ิผกู พันงบประมาณข้ามปี เพื่อ
ดําเนินการเช่ารถยนต์ จํานวน 4 คัน
7.8 เรื่ อง รายงานเรื่ องที่อธิ การบดีได้แต่งตั้ง
กรรมการอํานวยการสถาบันวิจยั และ
ให้คาํ ปรึ กษาแห่ง มธ. สื บแทน
7.9 เรื่ อง รายงานเรื่ องที่คณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านกฎหมายฯ ได้พิจารณา
ระเบียบฯ และประกาศ มธ. ที่ได้นาํ เสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว 3 ฉบับ
7.10 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิ ปไตย รายงานการจัดทําแผน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ
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มติโดยย่อ
- รับทราบ

- รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายวางแผน
และการคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป
- รับทราบ

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

7.11 เรื่ อง รายงานการวิเคราะห์ฐานะเงินลงทุนของ
หน่วยงาน จํานวน 42 หน่วยงาน ณ วันที่
30 มิถุนายน 2556
7.12 เรื่ อง รายงานการนําส่ งงบการเงิน ประจําปี
2553, 2554 และ 2555

7.13 เรื่ อง คณะศิลปศาสตร์รายงานการออก
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินของคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2556
7.14 เรื่ อง รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อครั้งที่ 1/2556
7.15 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงและการมอบอํานาจ
หน้าที่ของรองอธิการบดี

- รับทราบและมอบหมายให้รองอธิ การบดี
ฝ่ ายวางแผนและการคลังได้รับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณา
- รับทราบและมอบหมายให้รองอธิ การบดี
ฝ่ ายวางแผนและการคลังเร่ งรัดอีก
2 หน่วยงานที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการ
ให้จดั ส่ งรายงานโดยเร็ ว
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องนโยบายการบริหารโรงแรมที่ มธ. ศูนย์ พทั ยา - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 26 สิ งหาคม 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 11.40 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

