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

ครั้งที่ 8/2551
วันจันทรที่ 29 กันยายน 2551
ณ หองประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การปรับปรุงหองประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์
1.2 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร (สืบแทน)
1.3 เรื่อง ความรวมมือทางวิชาการระหวาง
3 สถาบัน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ
4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร

4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี
การแกไข
- รับทราบ

- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.
ปทมาวดี ซูซูกิ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร สืบแทน รองศาสตราจารย
ดร.นิพนธ พัวพงศกร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2551 เปนตนไป
- อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.อุรุยา
วีสกุล ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรม
ศาสตร ตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต
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4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการตรวจรายงานการ
ประชุมและติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
5.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณบดี/
ผูอํานวยการสถาบัน

มติโดยยอ
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปนตนไป
1. เห็นชอบเสนอแตงตั้ง รองศาสตราจารย
ดร.อํานาจ วงศบัณฑิต คณะนิติศาสตร
ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ทั้งนี้ไมกอ น
วันที่ 24 เมษายน 2550 และใหดําเนินการนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป
2. อนุมัติแตงตั้ง ดร.วีริศ อัมระปาล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เปนตนไป
3. อนุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.
ลักขณา หลอตระกูล สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21
สิงหาคม 2551 เปนตนไป
- อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยดานการตรวจรายงานการ
ประชุมและติดตามมติสภาสภามหาวิทยาลัย
ตามที่เสนอ
1. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของศาสตราจารย ดร.วิฑูรย
ไวยนันท คณบดีคณะสหเวชศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.นครินทร
เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร และ
รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ คณบดี
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มติโดยยอ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย ดร.เอนก
เหลาธรรมทัศน ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กรรมการ
(3) ประธานสภาขาราชการ หรือผูแทน
กรรมการ
(4) ประธานสภาอาจารย หรือผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
2. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย
สมชาย ชคตระการ ผูอํานวยการสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา ดังนี้
(1) รองศาสตราจารย ดร.เอนก
เหลาธรรมทัศน ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(2) ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม กรรมการ
(3) ประธานสภาขาราชการ หรือผูแทน
กรรมการ
(4) ประธานสภาอาจารย หรือผูแทน
กรรมการและเลขานุการ
3. ใหนําผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารที่จะเขารับการสรรหาในวาระ
ตอไปเสนอใหคณะกรรมการสรรหา
ประกอบการพิจารณา
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5.3 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและสงเสริมระบบธรรมาภิบาล
ใน มธ.

5.4 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อ
ประชาธิปไตย

5.5 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยบริการการกีฬา
5.6 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบ มธ. วาดวย

มติโดยยอ
1. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใน มธ. ตามที่
เสนอ
2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร
บุคคลไดพิจารณาการแตงตั้งกรรมการ
เพิ่มเติม และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามตอไป
3. มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใน มธ. ดําเนิน
การจัดทําหลักเกณฑการประเมินสภามหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณตามประกาศ
ก.พ.อ.
1. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ตามที่เสนอ
2. อนุมัติแตงตั้งอธิการบดี มธ. เปนที่ปรึกษา
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ
3. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาโครงสราง
คณะกรรมการของสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย ประกอบดวย
ประธานสภาอาจารย ประธาน
คณะกรรมการบริหารสถาบันสัญญาฯ และ
ผูอํานวยการสถาบันสัญญาฯ และรายงาน
ผลการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
- อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการการกีฬา ตามที่เสนอ
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับจาก
เงินงบประมาณแผนดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

5.7 เรื่อง ขออนุมัติรางระเบียบ มธ. วาดวย
กองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรูในตางประเทศ
พ.ศ. 2551

5.8 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาอื่น ๆ ของโครงการปริญญาโท
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

มติโดยยอ
วาดวยการใชจายทุนอุดหนุนการวิจัยที่
ไดรับจากเงินงบประมาณแผนดิน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551 และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวิจัยรับขอสังเกตและขอ
ที่แกไขเพิ่มเติมไปพิจารณาแกไขตอไป
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรูใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2551 และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวิจัยรับขอสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาแกไขตอไป
1. อนุมัติปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
อื่น ๆ โครงการปริญญาโท สาขาการบริหาร
และนโยบายสวัสดิการสังคมของคณะสังคม
สงเคราะหศาสตรจากเดิม ปการศึกษาละ
4,000 บาท เปนภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
รวมเปนปการศึกษาละ 8,000 บาท ทั้งนี้โดย
ใหมีผลใชบงั คับกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
2. อนุมัติใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาอื่น ๆ โครงการหลักสูตรพัฒนา
แรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต ของคณะ
สังคมสงเคราะหศาสตรจากเดิมไมจัดเก็บ
เปนจัดเก็บภาคการศึกษาละ 3,000 บาท รวม
เปนปการศึกษาละ 6,000 บาท ทั้งนี้โดยใหมี
ผลใชบังคับกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต
ภาคการศึกษา 2552 เปนตนไป
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5.9 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราคาหนวยกิตและ
คาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

5.10 เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ มธ.
ปการศึกษา 2550
5.11 เรื่อง ขออนุมัติทบทวนความเหมาะสม
ระหวางกลยุทธ มธ. กับสภาพการณ
ปจจุบนั และแนวโนมในอนาคน

มติโดยยอ
- อนุมัติปรับอัตราคาหนวยกิตและ
คาธรรมเนียม โครงการหลักสูตรไทยศึกษา
ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค ดังนี้
1. คาหนวยกิต จากเดิมหนวยกิตละ 1,600
บาท เปน หนวยกิตละ 2,000 บาท
2. คาธรรมเนียมโครงการ จากภาค
การศึกษาละ 10,000 บาท เปน ภาค
การศึกษาละ 15,000 บาท ทั้งนี้ ใหมีผลใช
บังคับกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนตั้งแตป
การศึกษา 2551 เปนตนไป
3. ใหวิทยาลัยฯ นําสงเงินใหแก
มหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ 5 ของเงิน
รายรับที่จัดเก็บไดกอนหักคาใชจาย (รายรับ
คาหนวยกิตและคาธรรมเนียมโครงการ)
โดยอนุโลมในลักษณะโครงการอบรม
(โครงการสามัญ) ตามหลักเกณฑและอัตรา
ที่กําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยโครงการบริการสังคม
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
เปนกรณีพิเศษ
- เห็นชอบใหถอนเรื่องดังกลาวตามที่เสนอ
- เห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาตามที่เสนอ
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5.12 เรื่อง โครงการบริหารระบบรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร มธ. ศูนยรังสิต
ปงบประมาณ 2552

5.13 เรื่อง ขออนุมัติจัดทําสัญญาการใหบริการ
รถตูโดยสารปรับอากาศบริการรับ-สง
ทาพระจันทร – ศูนยรังสิต

5.14 เรื่อง การจัดตั้งสถานีบริการกาซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต

5.15 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงรายการทางบัญชี
การตัดหนี้สูญ และการกําหนดนโยบาย
การตัดหนี้สูญ และรายงานการเงินของ

มติโดยยอ
- อนุมัติโครงการบริหารระบบรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร มธ. ศูนยรังสิต
ตามที่เสนอ และมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยรังสิต รับ
ขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป
- อนุมัติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทําสัญญา
กับบริษัท เอส ดับบลิว พี ออโตเซอรวิส
จํากัด เพื่อใหบริการรถตูโ ดยสารปรับอากาศ
บริการรับ – สงระหวางทาพระจันทร – ศูนย
รังสิต โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญา
ที่เปลี่ยนแปลงตามที่เสนอ
1. อนุมัติให ปตท. ใชพื้นที่ประมาณ 2 ไร
1 งาน บริเวณริมถนนเชียงรากใกล Main
Stadium จัดตั้งสถานีบริการกาซธรรมชาติ
สําหรับรถยนต ในระยะเวลา 20 ป นับตั้งแต
วันทําขอตกลงความรวมมือระหวาง ปตท.
กับ มธ. เปนตนไป ตามขอตกลงที่เสนอ
2. อนุมัติใหมหาวิทยาลัยโดยสํานักงาน
อาคารสถานที่ศูนยรังสิตเปนผูดูแลพื้นที่
บริเวณสถานีบริการกาซธรรมชาติสําหรับ
รถยนต บริเวณฝงตรงขามกับอาคารทียูโดม
เรสซิเดนทเชียลคอมเพล็กซ และบริเวณลาน
จอดรถดานประตูเชียงราก 1 แทน
ศูนยบริการการกีฬา
1. รับทราบงบการเงินและรายงานผูสอบ
บัญชี ประจําปงบประมาณ 2550 ของ
สํานักงานจัดการทรัพยสิน
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สํานักงานจัดการทรัพยสิน ประจําป
งบประมาณ 2550

5.16 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 4 ครั้งที่ 1
5.17 เรื่อง พิจารณาการผิดสัญญาอนุญาตให
ผูปฏิบตั ิงานไปศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ของอาจารย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
5.18 เรื่อง ขออนุมัติยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
ของ มธ.

มติโดยยอ
2. อนุมัติปรับปรุงรายการคงเหลือทาง
บัญชีเปนรายไดสุทธิของสํานักงานจัดการ
ทรัพยสิน เปนเงิน 3,803,402 บาท
3. อนุมัติตัดหนี้สูญของสํานักงานจัดการ
ทรัพยสิน เปนเงิน 2,714,006 บาท
4. มอบหมายใหสํานักงานจัดการทรัพยสิน
ไดพิจารณากําหนดนโยบายการสํารองหนี้
สูญ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป
- มอบหมายใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยรับ
ไปดําเนินการตอไป
- เห็นชอบใหเลื่อนไปพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป

1. อนุมัติใหสถาบันพระปกเกลายืมตัว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล
พนักงานมหาวิทยาลัธรรมศาสตร
สังกัดคณะรัฐศาสตร ไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ทองถิ่น ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551 – 1
กุมภาพันธ 2552
2. อนุมัติให ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรศรี
งามวิทยาพงศ พนักงาน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร สังกัด สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร ไปปฏิบัติงานเต็มเวลาใน
องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
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5.19 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณของ มธ.
ประจําปงบประมาณ 2552

มติโดยยอ
สาธารณะแหงประเทศไทย ในฐานะเปน
กรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย มี
กําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2551
เปนตนไป ทั้งนี้ ใหทําหนาที่ในสวนของ
การเรียนการสอนในสํานักบัณฑิต
อาสาสมัครดวย
- อนุมัติงบประมาณของ มธ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
(1) ประมาณการรายไดพิเศษ มธ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน
643,569,600 บาท
(2) งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ
มธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ประกอบดวย
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปจัดสรรให
คณะ/สํานัก/สถาบัน และสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย จํานวนเงิน
212,366,200 บาท
(2.2) งบประมาณรายจายของ
หนวยงาน/โครงการที่สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี จํานวนเงิน 431,203,400 บาท
2. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (คณะ/
สํานัก/สถาบัน)
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5.20 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม
ในแผนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)

มติโดยยอ
(1) ประมาณการรายไดของหนวยงาน
ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรฯ จํานวน 27 หนวยงาน
จํานวนเงิน 2,041,933,085 บาท
(2) งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงาน ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ จํานวน 27
หนวยงาน จํานวนเงิน 2,103,007,160 บาท
(3) เห็นชอบใหสถาบันประมวลขอมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนานําเงินสะสมมา
ใชสําหรับงบดําเนินการรอยละ 13.43 ซึ่งไม
เปนไปตามเกณฑที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดใหนําเงินสะสมมาใชไดไมเกินรอย
ละ 10 ของงบดําเนินการรวม
3. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ในกํากับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
(1) ประมาณการรายไดหนวยงานใน
กํากับ จํานวน 14 หนวยงาน เปนเงิน
1,292,250,774 บาท
(2) งบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานในกํากับ จํานวน 14 หนวยงาน
เปนเงิน 1,195,109,973 บาท
1. อนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม
จํานวน 2 โครงการ คือ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี – โท ตอเนื่อง สาขาวิชาการเมือง
และการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
และ หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
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มติโดยยอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไวใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
2. อนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม โดยมี
เงื่อนไขในขั้นเปดสอนจริงตองมีความ
พรอมดานอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 9โครงการ ไว
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ดังนี้
1) หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
มานุษยวิทยา
2) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
แพทยแผนไทยประยุกต
3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
แพทยแผนไทยประยุกต
4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี – โท ตอเนื่อง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิง
ธุรกิจ
5) หลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก ตอเนื่อง
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย
6) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
นวัตกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
7) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมบริการ
8) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
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5.21 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณเปนเวลา
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554)
ในการเชารถและจางเหมารถโดยสาร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
6.1 เรื่องขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
6.2 เรื่อง การแจงรายชื่อหนวยงานที่คางสง
งบการเงินประจําป
6.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาใหแก
ผูสําเร็จการศึกษา
6.4 เรื่อง รายงานความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 9 เดือน

มติโดยยอ
บริหารและนโยบายสารสนเทศ
9) หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีน
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
3. อนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรระดับปริญญา
โท สาขาวิชาสถิติประยุกตและการวิจัย
เปน สาขาวิชาสถิติและการบริหารวิจัย
เลื่อนการเปดสอนจากปการศึกษา 2551 เปน
2552 และลดจํานวนรับนักศึกษาจาก 60 คน
เปน 30 คน ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- อนุมัติผูกพันงบประมาณเปนเวลา 3 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) ในการ
เชารถตูโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซ
NGV จํานวน 2 คัน และจางเหมารถโดยสาร
รับ – สงภายใน มธ. ศูนยรังสิต (รถกาซ
NGV) จํานวน 17 คัน พรอมรถสํารอง 1 คัน
ตามที่เสนอ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
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6.5 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการกํากับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
6.6 เรื่อง รายงานการใชจายงบประมาณรายจาย
จากรายไดพิเศษและหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 3 ของสํานักงาน
อธิการบดี/คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ และหนวยงานกํากับ
6.7 เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการสงผลการ
สอบลาชา
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
8.1 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกรางวัลผลงาน
วิจัยดีเดน ประจําป 2551
8.2 เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย

8.3 เรื่อง การจัดกิจกรรมทําบุญเพื่อแม

มติโดยยอ
- รับทราบ

- รับทราบ

- รับทราบ
- รับทราบ

- ใหความเห็นชอบผลงานวิจัยดีเดน
ประจําป 2551 ทั้ง 4 สาขา ตามที่เสนอ
1. ใหเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการฯ จาก
“คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
แผนบริหารความเสี่ยง” เปน
“คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
การบริหารความเสี่ยง”
2. อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการบริหารความเสี่ยง โดย
ใหมีวาระในการทํางาน 2 ป ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปนตนไป
- รับทราบ
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มติโดยยอ

8.4 เรื่อง การจัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2551
8.5 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับกาประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ

- รับทราบ
- รับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
--------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

