มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง ขอเชิญร่ วมงานประกาศเกียรติคุณ
รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD
ประจําปี ๒๕๖๐

มติโดยย่อ
- รับทราบ

๑.๒ เรื่ อง การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจําปี ๒๕๖๐

- รับทราบ

๑.๓ เรื่ อง การประชุมสภามหาวิทยาลัย
แบบไร้กระดาษ (Paperless)

- รับทราบ

๑.๔ เรื่ อง กรณี ขอ้ ร้องเรี ยนคณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี

- รับทราบ

๑.๕ เรื่ อง แนะนําผูร้ ักษาการในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

- รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาเชิงนโยบายแผนยุทธศาสตร์
๔.๑ เรื่ อง นโยบายการเงิน งบประมาณ การลงทุน
- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณา
เรื่ องดังกล่าว

-๒-

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิหลักการในการจัดทํา
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิหลักการในการจัดทําโครงการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคาร มธ. ท่าพระจันทร์ โดยกําหนดระยะเวลา
สัญญาไม่เกิน ๒๑ ปี และมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการให้เป็ นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการแล้ว ให้รายงานมหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป

๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การมีสิทธิในหรื อการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....

- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว

๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดทําวารสาร
วิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ
ผูจ้ ดั ทําวารสารวิชาการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐

- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว

๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงประธาน
- อนุมตั ิแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ จันทลักขณา ดํารงตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
สื บแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิ ต ณ นคร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็ นต้นไป

-๓-

เรือ่ ง
๕.๕ เรื่ อง การพิจารณาอุทธรณ์คาํ พิพากษา
ศาลปกครอง

มติโดยย่อ
- เห็นชอบให้ดาํ เนินการอุทธรณ์คาํ พิพากษา
ศาลปกครองกลาง กรณี ศาสตราจารย์ ดร.
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี
- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่ องดังกล่าว
พนมยงค์ เสนอเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบตั ิงาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รับทราบ

๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการอนุมตั ิปริ ญญา
- รับทราบ
ให้แก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๙
๗.๓ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้ง
- รับทราบ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๗.๔ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูบ้ ริ หาร
จํานวน ๒ หน่วยงาน

- รับทราบ

๗.๕ เรื่ อง รายงานการอนุมตั ิขอ้ บังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการจัดตั้ง
และบริ หารกองทุนมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

- รับทราบ

๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ๑๗ คน เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะของคณะนิติศาสตร์
และคณะสหเวชศาสตร์

- รับทราบ

-๔-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๗.๗ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ ง
แก้ไขอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร

- รับทราบ

๗.๘ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานเรื่ องที่อธิการบดี
ได้อนุมตั ิในเรื่ องที่สภามหาวิทยาลัยมอบ
อํานาจให้ในรอบ ๑ ปี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)

- รับทราบ

๗.๙ เรื่ อง รายงานการประเมินตนเองของ
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
และผูอ้ าํ นวยการสํานักงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (สทส.)

- รับทราบ

๗.๑๐ เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ได้รับอนุมตั ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๘ และ
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๙
ไว้เบิกเหลื่อมปี

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
๘.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทน
อธิการบดี

- อนุมตั ิแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนอธิการบดี
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี
น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

