มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 5/2545
วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2545
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง การมอบปริ ญญารัฐศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ให้แก่ นางอองซาน ซูจี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2545
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณางานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย
3.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้ ากรณีการขยายการ
การศึกษาระดับปริญญาตรีไปศูนย์ รังสิ ต
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทักท้ วง
4.1 เรื่อง พิจารณาร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วย
ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่ อสํ าหรับสาขา
วิชาครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ
มธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….

4.2 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักสู ตรของคณะต่ าง ๆ

มติโดยย่อ
- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไข
เล็กน้อย

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิ
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริ ญญา
ในสาขาวิชาอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของ
มธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. (ฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม) เพื่อกําหนดชื่อปริ ญญา
“สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”
ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิหลักสู ตรสังคมสงเคราะห์
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4.3 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมตั นิ ับวิชา
พืน้ ฐานทัว่ ไป เป็ นวิชาเลือกเสรี

มติโดยย่อ
ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง)
2. อนุมตั ิหลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศา
สตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
3. อนุมตั ิหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาชนบท คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4. อนุมตั ิหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
5. อนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษให้เฉพาะกับ
นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุ่ นปี การศึกษา 2541 จํานวน
21 ราย ให้สามารถนับวิชาพื้นฐานทัว่
ไปดังกล่าวข้างต้น เป็ นวิชาเลือกเสรี
เพื่อสามารถสําเร็ จการศึกษาได้ในปี
การศึกษา 2544
2. ให้คงข้อกําหนดเรื่ อง การไม่ให้นบั
วิชาพื้นฐานทัว่ ไป เป็ นวิชาเลือกเสรี ไว้
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มติโดยย่อ
ในหลักสู ตรวิชาพื้นฐานทัว่ ไปของ
มหาวิทยาลัยเช่นเดิม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมาณรายจ่ ายจาก - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบ
รายได้ พเิ ศษของหน่ วยงานและมหาประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษของหน่วย
วิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2545งานและมหาวิทยาลัยประจําปี งบประมาณ
2546
2545 – 2546 ดังนี้
1. ประมาณการรายได้พิเศษของ มธ. ประจําปี
2545 – 2546 เป็ นเงิน 597,873,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษของ
มธ. ประจําปี 2545 – 2546 เป็ นเงิน
597,873,300 บาท
3. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ให้แก่คณะ/สถาบัน/สํานัก
4. วงเงินที่จดั สรรเป็ นเงินอุดหนุนทัว่ ไปให้แก่
คณะ/สถาบัน/สํานัก เป็ นเงิน 207,543,800
บาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รวมงบประมาณ
สัมมนาวิชาการ งบพัฒนาการเรี ยนการสอน
งบค่าโทรศัพท์ และงบค่าจ้างที่รวมเงินสมทบ
ประกันสังคม และเงินพอก และค่าใช้จ่ายอัน
เกิดจากลูกจ้างไว้ดว้ ย
5. งบประมาณรายจ่ายของสํานักงานอธิการ
บดี และหน่วยงานที่สังกัดสํานักงานอธิการ
บดี เป็ นเงิน 348,145,200 บาท ซึ่ งวงเงินดัง
กล่าวได้รวมงบประมาณหมวดค่าจ้างชัว่ คราว
ของหน่วยงานต่าง ๆ ยกเว้นคณะ สถาบัน
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มติโดยย่อ
สํานัก ที่ได้รับเงินอุดหนุนทัว่ ไป รวมทั้งค่าใช้
จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย และสวัสดิการ
ในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย
6. งบประมาณหมวดค่าจ้างชัว่ คราว เป็ นเงิน
23,543,600 บาท สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ยก
เว้น คณะ สถาบัน สํานัก ที่ได้รับเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป
7. อัตรากําลังลูกจ้างชัว่ คราวงบพิเศษ ประ
จําปี 2545 – 2546 ดังนี้
7.1 การจ้างต่ออัตราเดิม จํานวน 217 อัตรา
และเงินพอกตําแหน่งหายาก เป็ นเงิน
23,543,600 บาท
8. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน/โครง
การตามมติสภามหาวิทยาลัย จํานวน 9 หน่วย
งาน เป็ นเงิน 42,274,300 บาท ซึ่งวงเงินดัง
กล่าวไม่รวมงบประมาณหมวดค่าจ้างชัว่ คราว
ทั้งนี้ เพราะได้รวมไว้ที่สาํ นักงานอธิ การบดี
9. งบประมาณสําหรับโครงการใหม่ ดังนี้
9.1 โครงการจัดตั้งศูนย์บริ การการศึกษา
2,000,000 บาท
10. ประมาณการรายได้หน่วยงาน ประจําปี
2545 – 2546 รวม 25 หน่วยงาน เป็ นเงิน
922,269,080 บาท (ไม่รวมคณะศิลปศาสตร์)
11. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วย
งานประจําปี 2545 – 2546 รวม 25 หน่วยงาน
เป็ นเงิน 917,658,130 บาท (ไม่รวมคณะศิลป
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มติโดยย่อ
ศาสตร์)
12. ประมาณการรายได้ของหน่วยงานใน
กํากับ ประจําปี 2545 – 2546 รวม 8 หน่วย
งาน ไม่รวมสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร เป็ นเงิน 680,681,254 บาท
13. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วย
งานในกํากับ ประจําปี 2545 – 2546 รวม 8
หน่วยงาน ไม่รวมสถาบันเทคโนโลยีนานา
ชาติสิรินธร เป็ นเงิน 594,008,997 บาท
14. คณะศิลปศาสตร์ ใช้งบประมาณไปพลาง
ก่อน ทั้งนี้ เป็ นจํานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบ
ประมาณในส่ วนของงบดําเนินการ โดยไม่
รวมงบลงทุนของปี การศึกษา 2544
15. รอบเวลาการเสนอของงบประมาณราย
จ่ายจากรายได้หน่วยงานเพิ่มเติมระหว่างปี
โดยหน่วยงานสามารถนําเสนองบประมาณ
เพิม่ เติมได้ในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 เมษายน
16. ให้ฝ่ายวางแผน พัฒนาและเทคโนโลยี ได้
จัดทํางบประมาณในภาพรวมทั้งงบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงาน โดยแยกเป็ นแต่ละแผนงาน เพื่อนํา
เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อ
ไป
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มติโดยย่อ

5.3 เรื่อง ขอแก้ ไขมติสภามหาวิทยาลัย
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขมติ
ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2545 จากมติเดิม “อนุมตั ิงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้พิเศษของสํานักงานอธิ การ
บดี ประจําปี การศึกษา 2544 เพิ่มเติมระหว่าง
ปี ครั้งที่ 3 สําหรับโครงการขยายการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ไปยังศูนย์รังสิ ต จํานวน
5,000,000 บาท และตั้งสํารองจ่าย จํานวน
4,094,763.09 บาท” เป็ น “อนุมตั ิงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้พิเศษของสํานักงานอธิการ
บดี ประจําปี การศึกษา 2544 เพิ่มเติมระหว่าง
ปี ครั้งที่ 3 สําหรับโครงการขยายการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ไปยังศูนย์รังสิ ต จํานวน
5,000,000 บาท และรายการสํารองเพื่อใช้จ่าย
ของโครงการขยายการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ไปยังศูนย์รังสิ ต จํานวน 4,094,763.09 บาท”
ตามที่เสนอ
5.3 เรื่อง สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
ขอนําสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทําร่ างข้อ
เป็ นสถาบันสมทบของ มธ.
บังคับว่าด้วยสถาบันสมทบเพื่อกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์กร ตลอดจนการกํากับ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา นอกจาก
นี้ให้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การรับ
สถาบันสมทบ ประกอบด้วย

-7-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
1. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต ณ นคร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กรรมการ
เลิศไพฑูรย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทน
คณาจารย์
4. รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผน พัฒนา กรรมการ
และเทคโนโลยี
5. คณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ

5.4 เรื่อง พิจารณาปรับปรุงโครงสร้ าง
การแบ่ งส่ วนราชการในสํ านักงาน
เลขานุการคณะ/สํ านัก/สถาบัน
ประธานได้เสนอขอถอนเรื่ องออก
- ที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่ องตามที่เสนอ
ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.5 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะกรรมการ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
บริหารศูนย์ บริการการกีฬา
คณะกรรมการบริ หารศูนย์บริ การการกีฬา จํานวน
11 ราย ตามที่เสนอ สําหรับตําแหน่งกรรมการ
และเลขานุการ ให้เปลี่ยนเป็ นผูอ้ าํ นวยการศูนย์
บริ การการกีฬา และให้ดาํ เนินการจัดทําคําสัง่ แต่ง
ตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
5.6 เรื่อง พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. …. 1. ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิด
เห็นและประเด็นที่จะพิจารณาเกี่ยวกับร่ างพระ
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ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ….
โดยเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปที่รอง
อธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษา ภายในวันที่ 12
มิถุนายน 2545
2. ให้รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษาได้รวบ
รวมและประมวลความคิดเห็นตามข้อ 1 เพื่อนํา
เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาในวันที่ 24
มิถุนายน 2545
3. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 24
มิถุนายน 2545 จะพิจารณาเฉพาะความเห็น
หรื อประเด็นที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่ อไป ในวัน
จันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2545
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ - ที่ประชุมรับทราบ
7.1 เรื่ อง รายงานผลการเสนอขออนุมตั ิ
สภามหาวิทยาลัยโดยหนังสื อเวียน ที่ ทม
0701/ว.1201 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545
7.2 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิให้รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการพิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่ อสาร
มวลชน (อาจารย์ พจนา ธูปแก้ว) ลาออกจาก
ตําแหน่งตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2545
7.3 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิให้รองผูอ้ าํ นวย
การสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ฝ่ ายวิจยั และ
วิชาการ (รศ.ไว จามรมาน) ลาออกจากตําแหน่ง
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ตั้งแต่วนั ที่ 14 สิ งหาคม 2544
7.4 เรื่ องที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อนุมตั ิประกาศ
กําหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร ตามประกาศคณะศิลป
ศาสตร์ ลงวันที่ 29 เมษายน 2545
7.5 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิรับนักศึกษาตาม
โครงการจัดส่ งนักศึกษาชาวไทยที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี การศึกษา 2545 จํานวน
1 คน คือ นางสาวอาฟิ ชสา สาและ จากจังหวัดปั ตตานี
เข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
7.6 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิโอนเงิน งบ มธ. ปี การศึกษา
2544 จํานวน 4 รายการ
7.7 เรื่ องที่อธิการบดีอนุมตั ิโอนเงินเหลือจ่าย งบ มธ.
ปี การศึกษา 2544 (กองงานศูนย์รังสิ ต)
7.8 เรื่ องที่อธิ การบดีอนุมตั ิรับนักศึกษาโครงการพัฒนา
กําลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (ทุนเรี ยนดี
วิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย) รวม 16 คน
7.9 เรื่ อง รายงานผลการตรวจสอบเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้พเิ ศษ ประจําปี 2543 ซึ่ งงานตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจสอบรายงานการเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2543 สิ้ นสุ ด 31
พฤษภาคม 2544
7.10 เรื่ อง รายงานกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2543
(1 มิถุนายน 2543 – 31 พฤษภาคม 2544)
7.11 เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบ
ประมาณ พ.ศ. 2546 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ

มติโดยย่อ

- 10 -

เรือ่ ง
จัดสรร ซึ่งฝ่ ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
ขอนํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2546 แล้ว
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง พิจารณาร่ างระเบียบ มธ.ว่ าด้ วย
การสนับสนุน และกํากับดูแลโรงเรียน
อนุบาลแห่ ง มธ. ในพระอุปถัมภ์ ของ
สมเด็จพระเจ้ าพีน่ างเธอเจ้ าฟ้ากัลยา
ณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2545

มติโดยย่อ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการสนับสนุนและกํากับดูแลโรงเรี ยน
อนุบาลแห่ง มธ. ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรม
หลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ พ.ศ. 2545
1. รับทราบระเบียบโรงเรี ยนอนุบาลแห่ง
มธ. ใน พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนคริ นทร์ วา่ ด้วยการบริ หารงานโรงเรี ยน
พ.ศ.2545
3. รับทราบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้ของโครงการจัดการศึกษาที่ได้จดั
สรรใช้สาํ หรับโครงการจัดการศึกษาของโรง
เรี ยน โดยโรงเรี ยนได้ขอตั้งงบประมาณราย
จ่าย 7,785,200 บาท ประจําปี การศึกษา 2545
(มิ.ย. – ก.ย. 45) และประจําปี การศึกษา 2546
(ตุลาคม 2545 – กันยายน 2545) เพื่อใช้
สนับสนุนตามวัตถุประสงค์ต่อไป
8.2 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบ มธ. ว่ าด้ วย - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
การกําหนดระยะเวลาปี งบประมาณของ 1. ให้ยกเลิกรอบระยะเวลาปี งบประมาณ และ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
รอบระยะเวลาบัญชีของงบประมาณรายจ่าย
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จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย งบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานและโครง
การบริ การสังคมที่กาํ หนดโดยสภา
มหาวิทยาลัย หรื ออธิการบดีตามที่ปรากฏอยู่
ในข้อบังคับ ระเบียบหรื อคําสัง่ อื่นใด
2. ให้กาํ หนดรอบระยะเวลาปี งบประมาณ และ
รอบระยะเวลาบัญชีของงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย งบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานและ
โครงการบริ การสังคม โดยให้เป็ นรอบ
ระยะเวลากับปี งบประมาณแผ่นดิน
สําหรับรอบระยะเวลาปี งบประมาณและรอบ
ระยะเวลาบัญชีของงบประมาณรายจ่ายจากราย
ได้ของมหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของหน่วยงานและโครงการบริ การ
สังคม ประจําปี 2545 และ 2546 ให้กาํ หนดเป็ น
รอบระยะเวลาต่อเนื่องกัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2546 – กันยายน 2546
8.3 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนเรื่ องดัง
กองทุน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ กล่าวไปพิจารณาอีกครั้ง
ดร.ปรีดี พนมยงค์
8.4 เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมาณรายจ่ าย - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
ประจําปี 2545 ของสถาบันเทคโนโลยี 1. อนุมตั ิประมาณการรายได้ของสถาบัน
นานาชาติสิรินธร
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เฉพาะปี การศึกษา
2545 เป็ นเงิน 277,842,482 บาท
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2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เฉพาะปี การ
ศึกษา 2545 เป็ นเงิน 277,842,482 บาท ตามที่
เสนอ
8.5 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งกรรมการ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ นางกอบกาญจน์ (สุ ริยสัตย์)วัฒนวรางกูร เป็ น
สิ รินธร (สื บแทน)
กรรมการอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานา
ชาติสิรินธร สื บแทน ท่านผูห้ ญิงนิรมล สุ ริย
สัตย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
เป็ นต้นไป และให้ดาํ เนิ นการจัดทําคําสัง่ แต่ง
ตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
8.6 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งคณะอนุกรรม
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
การสภามหาวิทยาลัยด้ านการวางแผน คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการ
วางแผน ตามที่เสนอ และให้ดาํ เนินการจัดทํา
คําสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลง
นามต่อไป
8.7 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งกรรมการอํานวย - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
การสํ านักงานศิษย์ เก่ าสั มพันธ์
กรรมการอํานวยการสํานักงานศิษย์เก่า
สั มพันธ์ ตามทีเ่ สนอ
--------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
--------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสงั ข์
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

