มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------มติยอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(โดยระบบการประชุมทางไกล)

ครั้งที่ 9/2551
วันจันทรที่ 2 มิถุนายน 2551
ทาพระจันทร ณ หองประชุมจิตติ ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร และ
ศูนยรังสิต ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม
------------------------

เรื่อง

มติโดยยอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
1.1 เรื่อง กําหนดวันประชุม ก.บ.ม. ณ มธ. ศูนยลําปาง
1.2 เรื่อง ขอแสดงความยินดีผูบริหารที่ไดรับแตงตั้ง
ใหม
1.3 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรื่อง
การแตงกายที่ถือวาเปนการใชเสรีภาพเกินกวาขอบเขตอัน
เหมาะสม
1.4 เรื่อง การเปดใชทางรถจักรยานในบริเวณ
ศูนยรังสิต
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงาน
- ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรอง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายงานการประชุมดังกลาว
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2551 โดยหนังสือเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
บริหารงานบุคคล
- ที่ประชุมรับทราบ
3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร
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3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามเกณฑปกติ)
ก. กรณีขา ราชการ สายวิชาการ
3.2.1 เรื่อง คณะแพทยศาสตรขออนุมัติตัดโอน - ที่ประชุมมีมติอนุมัติตัดโอน นางสาววัลลี
ขาราชการ สายวิชาการ จํานวน 1 ราย
สัตยาศัย ตําแหนงรองศาสตราจารย จาก
สถานวิทยาศาสตรพรีคลินิก เปนสถาน
วิทยาศาสตรคลินิก คณะแพทยศาสตร
ตามที่เสนอ
ข. กรณีขา ราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
3.2.2 เรื่อง สถาบันประมวลขอมูลเพื่อการศึกษา - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับ นายธีระ
พราหมณยอด ตําแหนงนักวิชาการ
และการพัฒนาขออนุมตั ิเลื่อนระดับ
ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน โสตทัศนศึกษา 5 เปนระดับ 6 ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 ตามที่เสนอ
1 ราย
3.2.3 เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับ
ขออนุมัติเลือ่ นระดับขาราชการ สายสนับ นางเนตรนภาภรณ เพ็ชรผึ้ง ตําแหนง
สนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 เปนระดับ 6
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามที่
เสนอ
3.2.4 เรื่อง สํานักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลื่อนระดับ
นางภาวนา นาถะพินธุ ตําแหนงเจาหนาที่
เลื่อนระดับขาราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 1 ราย
บริหารงานทั่วไป 7 เปนระดับ 8 ทัง้ นี้
ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอ
3.2.5 เรื่อง คณะนิติศาสตรขออนุมตั ิเปลี่ยนระดับ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนระดับ
ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการ สายสนับ ตําแหนง และแตงตั้ง นางอรนาถ
เอี้ยวสกุล ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการ
สนุนวิชาการ จํานวน 1 ราย
ศึกษา 6 ตําแหนงเลขที่ 549 และแตงตั้งให
เปนหัวหนางานบริการทางวิชาการและ
วิจัย คณะนิติศาสตร ตามที่เสนอ
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ค. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
3.2.6 เรือ่ ง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย

มติโดยยอ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจาง นางสาวอวันวี
เพชรคงแกว เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่เสนอ
3.2.7 เรือ่ ง คณะทันตแพทยศาสตรขออนุมัติจาง - ที่ประชุมมีมติอนุมัติจาง นางสาว
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง เบญจวรรณ อัศวมานะชัย เปนพนักงาน
อาจารย จํานวน 1 ราย
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร ตามที่เสนอ
3.2.8 เรือ่ ง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจาง Ms.Ellen
ขออนุมัติจางอาจารยประจํา จํานวน 1 ราย
Boccuzzi ในตําแหนงอาจารยประจํา
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
ตามที่เสนอ
ง. ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
3.2.9 เรือ่ ง คณะสังคมสงเคราะหศาสตรขออนุมัติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติจาง Dr.Eric Jeunsuk
จางลูกจางชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ Youn เปนลูกจางชาวตางประเทศ
จํานวน 1 ราย
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ สังกัดคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ตามที่เสนอ
3.3 เรือ่ ง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
3.3.1 เรือ่ ง สํานักงานอธิการบดี (ฝายบริหารบุคคล) - ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักเกณฑและวิธีการ
เสนอประกาศและหลักเกณฑวิธีการเลื่อนขั้น เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นคาจางพนักงาน
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามที่เสนอ
3.3.2 เรือ่ ง คณะแพทยศาสตรขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่อ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชือ่ งาน
งานในสํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร ในสํานักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร
จํานวน 2 งาน ตามที่เสนอ
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3.3.3 เรือ่ ง กองงานศูนยรังสิตขออนุมตั ิปรับคาจาง - ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับคาจาง วาที่
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ร.ต.ภาณุวัฒน โคตรโนนกอก พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 1 ราย
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ สังกัดกองงาน
ศูนยรังสิต ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง คางจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
4.1 เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร
- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
เงินรางวัลสําหรับผูปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 1. อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน
พ.ศ. 2550
รางวัลสําหรับผูปฏิบัติประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ตามที่เสนอ
2. กอนการจายเงินรางวัลของป 2551 ให
นําหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินรางวัล
ใหแกลูกจางชั่วคราวมาพิจารณาใน ก.บ.ม.
4.2 เรื่อง รายงานความกาวหนาการปฏิบัติราชการ - ที่ประชุมรับทราบ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน
4.3 เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการ มธ. ประจําป
- ที่ประชุมรับทราบ
งบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 7 เดือน
4.4 เรื่อง รายงานการใชสาธารณูปโภคของ มธ.
- ที่ประชุมรับทราบ
ศูนยลําปาง ปงบประมาณ 2549 – 2551
4.5 เรื่อง รายงานปริมาณการใชไฟฟา มธ.
- ที่ประชุมรับทราบ
ทาพระจันทร ตุลาคม 2550 – เมษายน 2551
4.6 เรื่อง โครงการธรรมศาสตรสีเขียว : มหาวิทยาลัย - ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให
ฝายบริหารมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตของ
อนุรักษสภาพแวดลอมและพลังงาน
ที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไป
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4.7 เรื่อง สรุปการใชไฟฟาและน้ําประปาใน มธ.
- ที่ประชุมรับทราบ
ศูนยรังสิต ปงบประมาณ 2551
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ดานวิชาการ
5.1 เรื่อง พิจารณาแกไขเงื่อนไขหลักสูตรประกาศ - ที่ประชุมมีมติดังนี้
นียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร 1. ใหความเห็นชอบแกไขเงื่อนไข
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร โดยให
นักศึกษาที่เคยศึกษาและไดรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ
(ฉบับ พ.ศ.2547) ในสาขาหนึ่งมาแลว และ
เขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวอีกสาขาหนึ่ง
ไดรับการเทียบโอนหนวยกิตรวมไดไม
เกิน 6 หนวยกิต ตามที่เสนอ และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
2. มอบหมายใหฝายวิชาการรับขอสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป
5.2 เรื่อง พิจารณาชื่อปริญญาและครุยวิทยฐานะ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติชื่อปริญญาและครุย
ของหลักสูตรที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ
วิทยฐานะของหลักสูตรที่มีลักษณะเปน
สหวิทยาการ สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขานิติเศรษฐศาสตรการคา
ระหวางประเทศ ดังนี้
1. ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขานิติเศรษฐศาสตรการคาระหวาง
ประเทศ) สําหรับชื่อภาษาอังกฤษ
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรับ
ไปพิจารณารวมกับ 2 คณะตอไป
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2. ใหใชแถบครุยสีเหลือง – แดง ของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
3. ผูลงนามในปริญญาบัตร ใหคณบดีทั้ง 2
คณะที่เกี่ยวของลงนามในใบปริญญาบัตร
ดวย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดาน
การบริหารมหาวิทยาลัย
6.1 เรื่อง พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร วาดวยกิจการสํานักพิมพ โรงพิมพ
และศูนยหนังสือ พ.ศ. ....

- ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบราง
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
กิจการสํานักพิมพ โรงพิมพ และศูนย
หนังสือ พ.ศ. .... โดยมีการแกไขบาง
ประการ และมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายบริหาร ทาพระจันทร รับขอสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณา กอนนําเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดาน
กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ พิจารณา แลว
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตรตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนตาง ๆ ตั้งแตวันที่ 22
เมษายน – 20 พฤษภาคม 2551
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กําหนดการประชุมคณะกรรมการ - ที่ประชุมรับทราบ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป ในวันจันทร
ที่ 16 มิถุนายน 2551
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
9.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดานบริหาร
งานบุคคล
9.1.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ - ที่ประชุมมีมติใหเสนอแตงตั้ง
(พิจารณาลับ)
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ตามที่
เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
9.1.2 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติเปลี่ยน - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการ
จางตําแหนงเลขที่ 4656 อัตราพนักงาน
เงื่อนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ
9.1.3 เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติเปลี่ยน - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงื่อนไขการจาง
เงื่อนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขที่ 5569 อัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
ขั้น 13,450 บาท วิทยาลัยสหวิทยาการ
(อัตราตั้งใหม ปงบประมาณ 2550
เพิ่มเติม) จากเดิม “วุฒิปริญญาตรี (เกียรติ
นิยม) หรือปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่ง
และมีความรูดานภาษาจีนเปนอยางดี หรือ
มีประสบการณเกี่ยวกับการสอนภาษาจีน”
เปน “วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน
ภาษาจีน (เกียรตินิยม) หรือปริญญาตรีที่
เกี่ยวของกับภาษาจีนและปริญญาโท ดาน
มนุษยศาสตร หรือปริญญาโทดาน
มนุษยศาสตร และมีความรูดานภาษาจีน
เปนอยางดี โดยมีวุฒิบัตรหรือประกาศ
นียบัตร ดานภาษาจีน ประกอบการสมัคร
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หรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการสอน
ภาษาจีนเปนระยะเวลา 2 ป”
- ที่ประชุมมีมติดังนี้
9.1.4 เรือ่ ง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขและจางพนักงาน
1. อนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการจางตําแหนง
เลขที่ 5129 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ขั้น 13,450
บาท จากเดิมเงื่อนไขการจาง “ปริญญาโท
หรือเอกทางบริหารธุรกิจหรือบัญชี” เปน
“วุฒิปริญญาตรีทางดานการบัญชี (เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง) ตามที่เสนอ
2. อนุมัติจาง นายประสาธน จงเจริญกมล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี (ตําแหนง
เลขที่ 5129) โดยใหไดรบั คาจางตามบัญชี
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ปจจุบัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 2 มิถนุ ายน 2551
เปนตนไป
9.1.5 เรือ่ ง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการ
จางตําแหนงเลขที่ 5265 กําหนดเงื่อนไข
ขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 ราย การจางตําแหนงเลขที่ 5106 และจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ
9.1.6 เรือ่ ง คณะศิลปศาสตรขออนุมัตจิ างพนักงาน - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการ
จางตําแหนงเลขที่ 5412 และจาง นายวิศรุต
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย
พึ่งสุนทร เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร ตามที่เสนอ
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- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไข
การจางตําแหนงเลขที่ 5154 และจาง
นายวราวุธ ติยพงศพัฒนา นักเรียนทุน
โครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ
9.1.8 เรือ่ ง คณะแพทยศาสตรขออนุมตั ิจางพนักงาน - ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการ
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จางตําแหนงเลขที่ 4375 และจาง
น.ส.จุไรรัตน บุญรวบ เปนพนักงานมหา
จํานวน 1 ราย
วิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะแพทยศาสตร ตามที่เสนอ
9.1.9 เรือ่ ง คณะพยาบาลศาสตรขออนุมัติจางพนัก - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไข
งานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย การจางตําแหนงเลขที่ 4976 และจาง
น.ส.ดรุณี ภูขาว ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ราย
ชดใชทุนตอที่กระทรวงสาธารณสุข เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพยาบาล
ศาสตร รวมทั้งนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ชดใชทุนตอที่คณะพยาบาลศาสตร มธ.
ตามที่เสนอ
9.1.10 เรือ่ ง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติจาง
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง จางตําแหนงเลขที่ 5137 และจางนายพิทยา
สุวคันธ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
อาจารย จํานวน 1 ราย
วิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดวิทยาลัย
สหวิทยาการ ตามที่เสนอ
9.1.7 เรื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย
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- ที่ประชุมมีมติอนุมัติจาง ศาสตราจารย จาง
ซี เจิ้น เปนลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ตามที่เสนอ
9.1.12 เรือ่ ง คณะนิติศาสตรขออนุมัตจิ างพนักงาน - ที่ประชุมมีมติอนุมัติจาง นายปติ
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย โพธิวิจิตร เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ราย
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
นิติศาสตร ตามที่เสนอ
9.1.13 เรือ่ ง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติรับโอน - ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหวิทยาลัยสหวิทยา
การถอนเรื่อง
ขาราชการ สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
จํานวน 1 ราย
9.1.14 เรือ่ ง ขออนุมัติปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว - ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับอัตราคาจาง
(งบพิเศษ)
ลูกจางชั่วคราว (งบพิเศษ) ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4 ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2551 เปนตนไป
ตามที่เสนอ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
9.2 เรือ่ ง รายงานสรุปรายการงบลงทุนที่ยังไมไดผลการ - ที่ประชุมรับทราบ
จัดซื้อจัดจาง
9.3 เรือ่ ง การกอสรางอาคาร SC ระยะที่ 5 และการจัด - ที่ประชุมรับทราบ
เตรียมครุภัณฑใหทันการเปดภาคการศึกษาที่ 1/2551
9.4 เรือ่ ง การดําเนินงานของโครงการบริหารจัดการขยะ - ที่ประชุมรับทราบ
รีไซเคิล รอบ 6 เดือนแรก ปงบประมาณ 2551
(ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)
9.5 เรือ่ ง การแกไขปญหาเนื่องจากหอพัก TU DOME - ที่ประชุมรับทราบ
เสร็จไมทันตามกําหนด
9.1.11 เรือ่ ง คณะรัฐศาสตรขออนุมัตจิ างลูกจาง
ชาวตางประเทศ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
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9.6 เรื่อง Early Retire ของขาราชการ
9.7 เรื่อง เงินเพิ่มคาครองชีพ

- ที่ประชุมรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ

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

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เลิกประชุมเวลา 17.35 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข
ผูบันทึกรายงานการประชุม

