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

มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครัง้ ที ่ 3/2545
วันจันทรที่ 19 มีนาคม 2545
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(นายชัยวัฒน์ พสกภักดี) ได้นาํ เงินมามอบให้มหาวิทยาลัย
จํานวน 5 ล้านบาท
1.2 เรื่ อง การแสดงดนตรี “สยาม โซนาต้า”
(Siam Sonata) โดย ณัฐ ยนตรรักษ์ ในวันที่ 1 เมษายน 2545
เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ง
ประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2545
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การติดตามงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
3.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้ ากรณีการขยายการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีไปศูนย์ รังสิ ต

มติโดยย่อ

- ที่ประชุมรับทราบ

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมโดยมีการแก้ไขเล็กน้อย

- ที่ประชุมรับทราบและมอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการใน
ระดับประชาคมธรรมศาสตร์ ให้
เข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษา
การทําวิจยั เกี่ยวกับการขยายไป
ศูนย์รังสิ ตให้มากขึ้น
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เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุม
เพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่องรายงานผลการสรรหา
ผู้อาํ นวยการสถาบันประมวล
ข้ อมูลเพือ่ การศึกษาและการพัฒนา

4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

มติโดยย่อ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิแต่งตั้ง นายไพโรจน์ เบญจมานนท์
ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวล
ข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ทั้งนี้ต้ งั แต่
วันที่ 1 เมษายน 2545 เป็ นต้นไปและให้ดาํ เนิน
การจัดทําคําสัง่ แต่งตั้งเสนอการนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
2. สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการ
ศึกษาและการพัฒนา ทุก 1 ปี มอบหมายให้
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ผทู ้ ี่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งได้ทราบต่อไป
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้ดาํ เนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ใหม่
2. อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชุดเดิม ซึ่ งประกอบ
ด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) นายมานิจ สุ ขสมจิตร ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพพร สโรบล
ผูแ้ ทนสภาอาจารย์
กรรมการ
(3) อาจารย์ อาชัญ นักสอน กรรมการ
ผูแ้ ทนอาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์
(4) อาจารย์ ดุสิต จรู ญพงษ์ศกั ดิ์ กรรมการ
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
ผูแ้ ทนอาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์
(5) นางสาววิริยาภรณ์ กาญจน์ธนอรุ ณ
กรรมการผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยในคณะศิลปกรรมศาสตร์ และให้
ดําเนินการจัดทําคําสัง่ แต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุม
เพือ่ ทักท้ วง
5.1 เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักสู ตรของ
คณะต่ าง ๆ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิหลักสูตร
และการสอนหลักสู ตรทั้งในระดับปริ ญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/สถาบัน
ต่าง ๆ รวม 7 หลักสู ตร/เรื่ องดังนี้
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สาขาวิศวกรรมโยธาสาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
สิ่ งก่อสร้างและหลักสู ตวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงานของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร (หลักสูตรปรับปรุ ง) โดยให้มีผลบังคับใช้
กับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นปี การศึกษา 2544 เป็ นต้น
ไป
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตสอง
สถาบัน หลักสู ตรร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กบั มหาวิทยาลัยน๊อตติ้งแฮม
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
ประเทศอังกฤษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ งรวม 5 สาขาวิชา คือสาขา
วิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกลสาขาวิชาวิศวกรรมการไฟฟ้ า และสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตสอง
สถาบันหลักสู ตรร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์กบั มหาวิทยาลัยแห่งรี ไจน่า
ประเทศแคนาดา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตรใหม่) รวม 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ าและสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544
เป็ นต้นไป โดยมีเงื่อนไขตามที่ฝ่ายวิชาการ
เสนอ
4. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2545 เป็ นต้น
5. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2545 เป็ นต้นไป
6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2545 เป็ นต้นไป
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เรือ่ ง

มติโดยย่อ
7. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
เงื่อนไขตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ
8. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการได้รับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุม
เพือ่ พิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งประธาน
และรองประธานอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้ านการวางแผน

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้
อธิการบดีไปติดต่อทาบทาม ดร.อรัญ
ธรรมโม ในประเด็นการเป็ นประธานคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวาง
แผนโดยในหลักการควรจะเป็ นคณะอนุกรรม
การชุดใดชุดหนึ่ง (ระหว่างคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผนและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ)
6.2 เรื่อง ขออนุมัตงิ บประมาณ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
รายจ่ ายจากรายได้ หน่ วยงาน
1. อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วย
ประจําปี
งานคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจําปี การ
ศึกษา 2544 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 3 เป็ น
เงิน 1,250,000.- ตามที่เสนอ
2. อนุมตั ิงบประมาณระหว่างจากรายได้หน่วย
งานในพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประจําปี การศึกษา 2544 เพิม่ เติมระหว่างปี
ครั้งที่ 3 เป็ นเงิน 20,000,000.- ตามที่เสนอ
6.3 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับอัตราค่ า
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
หน่ วยกิตของโครงการปริญญาโท คณะ- 1. อนุมตั ิปรับอัตราค่าหน่วยกิตของโครงการ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 3 โครงการ ปริ ญญาโท คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
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(1) โครงการปริ ญญาโท สาขาบริ หาร
ธุรกิจ (MBA)
- ค่าหน่วยกิตจากหน่วยกิตละ 1,800 บาท ปรับ
เป็ นหน่วยกิตละ 2,200 บาท
(2) โครงการปริ ญญาโท สาขาบิรหารธุรกิจ
สําหรับผูบ้ ิรหาร (XMBA)
- ค่าหน่วยกิต จากหน่วยกิตละ 3,000 บาท ปรับ
เป็ นหน่วยกิตละ 3,200 บาท
(3)โครงการปริ ญญาโท สาขาบัญชี
- ค่าหน่วยกิต จากหน่วยกิตละ 1,800 บาท ปรับ
เป็ นหน่วยกิตละ 2,200 บาท
2. ให้มีผลใช้บงั คับกับนักศึกษารุ่ นปี การศึกษา
2545 เป็ นต้นไป
3. มอบหมายให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยได้รับ
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สินไปดําเนินการ
ต่อไป
6.4 เรื่อง ขออนุมัตริ ่ างระเบียบ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยสํ านัก 1. อนุมตั ิใช้ชื่อสํานักงานว่า “สํานักงานศิษย์เก่า
งานนักศึกษาเก่ าสั มพันธ์ มหาวิทยาลัย สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ”
ธรรมศาสตร์ พ.ศ 2545
2. อนุมตั ิแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาร่ างระเบียบดังกล่าว ประกอบด้วย
(1) รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ประธานคณะทํางาน
(2) รองอธิ การบดีฝ่ายการคลัง
คณะทํางาน
(3) คณบดีคณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
คณะทํางาน
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มติโดยย่อ
(4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะทํางาน
(5) ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะทํางาน
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
คณะทํางาน
(7) หัวหน้างานวินยั และนิติการ เลขานุการ
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กําหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ต่ อไป ในวันจันทร์ ที่ 29
เมษายน 2545 เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
- ที่ประชุมรับทราบ
8.1 เรื่ อง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของบัณฑิต
วิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ 2543
8.2 เรื่ อง ที่อธิ การบดีอนุมตั ิให้รองคณบดี
ฝ่ ายบริ หารคณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พรจิต สมบัติพานิช) ลาออก
จากตําแหน่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2545
8.3 เรื่ อง ที่อธิ การบดีอนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผปู้ ฏิบตั ิงานคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544
8.4 เรื่ อง ที่อธิการบดีอนุมตั ิโอนเงินงบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2544 ใน
หมวดสวัสดิการ
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8.5 เรื่ อง ร่ างบันทึกข้อตกลงให้ใช้พ้นื ที่
อาคารยิมเนเซี่ยม 1 ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์กบั สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อย (SMEs)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง อืน่ ๆ
9.1 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกผู้สมควร
ได้ รับการยกย่ องเป็ นครู ดเี ด่ น
ประจําปี 2544

9.2 เรื่อง คณบดีหารือเกีย่ วกับคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์

มติโดยย่อ
- ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้
ยกย่องบุคคลต่อไปนี้เป็ นครู ดีเด่น ประจําปี
1. รองศาสตราจารย์ ศุภกิจ (ไพรัช)
ศรี กาญจนา คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการ
บัญชี เป็ นครู ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ภาพ ธี ระประทีป
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นครู ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์
3. ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดาํ เนินการ
ประกาศเชิดชูเกียรติครู ดีเด่นต่อไป
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
1. อนุมตั ิให้คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรและผู-้
อํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา เป็ น
คณะกรรมการปริ ญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อ 8 ได้
2. อนุมตั ิให้คณะ/สถาบัน/สํานัก ที่จดั ตั้งโดย
ระเบียบของมหาวิทยาลัยให้มีสิทธิเสนอชื่อผู-้
สมควรได้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อ 5 ได้
3. อนุมตั ิให้คณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะกรรมการอํานวยการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะกรรมการอํานวย-
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9.3 เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่ งตั้งอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้ านกฎหมาย/
ระเบียบ/ข้ อบังคับ (เพิม่ เติม)

9.4 เรื่อง งบประมาณรายจ่ ายจากรายได้
พิเศษของสํ านักงานอธิการบดี
ประจําปี การศึกษา 2544 เพิม่ เติม
ระหว่ างปี ครั้งที่ 3

9.5 เรื่อง การปรับอัตราค่ าธรรมเทียม
การศึกษา ปี การศึกษา 2545

มติโดยย่อ
การของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
และคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา เป็ นกรรมการประจําคณะวิทยาลัย หรื อแผนกอิสระ ตามข้อ 6 ได้
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ประธาน วัฒนวาณิ ชย์ เป็ น
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับ (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิเป็ นต้นไป
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. อนุมตั ิประมาณการรายได้เพิ่มเติมระหว่าง
ปี ครั้งที่ 3 จากรายได้จากเงินลงทุน จํานวน
9,094,763.09 บาท
2. อนุมตั ิงบประมาณระหว่างปี จากรายได้พิเศษ
ของสํานักงานอธิ การบดี ประจําปี การศึกษา
2544 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 3 สําหรับโครง
การขยายการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ไปยัง
ศูนย์รังสิ ต จํานวน 5,000,000 บาท และตั้ง
สํารองจ่าย จํานวน 4,094,763.09 บาท ตามที่
เสนอ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ในกรณี ที่โครงการบัณฑิตศึกษาโครงการ
ใดได้ประกาศแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราเดิมและเป็ นเงื่อนไขที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ให้นกั ศึกษาได้ทราบเป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการปรับอัตราค่าธรรม
เนียมการศึกษาใหม่ ให้เลื่อนกําหนดประกาศ
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มติโดยย่อ

ใช้อตั ราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ออกไป
โดยให้เริ่ มใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2546 เป็ นต้น
ไป
2. มอบหมายให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยได้
ดําเนินการต่อไป
9.6 เรื่อง การก่ อสร้ างอนุสาวรีย์
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิในหลัก
ศาสตราจารย์ สั ญญา ธรรมศักดิ์
การให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการสร้างอนุสาวรี ย ์
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ณ มหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ตามที่เสนอ
9.7 เรื่อง การดําเนินการเกีย่ วกับสนามกีฬา - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติทบทวนมติสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2543 เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2543 โดยยกเลิกมติดงั กล่าว
และมีมติใหม่ คือ อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยศูนย์บริ การการกีฬา มธ.
พ.ศ. 2545 โดยในส่ วนอื่น ๆ เป็ นไปตามมติ
เดิม กล่าวคือ มีการแก้ไขระเบียบ ดังนี้
(1) ข้อ 12 ให้ระบุอธิ การบดี มธ. “ร่ วมเป็ น
กรรมการอํานวยการ
(2) ข้อ 13 ให้เพิ่มเติม “ผูแ้ ทนสํานักงบ
ประมาณผูแ้ ทนกรมธนารักษ์” เป็ น
กรรมการบริ หารศูนย์บริ การการกีฬาในส่ วน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
(3) ข้อ 21 ให้ผอู้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ
และพนักงานศูนย์บริ การการกีฬา เป็ น
ข้าราชการหรื อบุคคลภายนอกก็ได้
(4) ในหมวด 4 ให้ระบุเกี่ยวกับการที่รัฐบาลจะ
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มติโดยย่อ
ให้เงินอุดหนุนในการบริ หารศูนย์บริ การการ
กีฬา และเมื่อบริ หารศูนย์บริ การการกีฬามีกาํ ไร
แล้วให้คืนเงินอุดหนุนดังกล่าวแก่รัฐบาล
- ที่ประชุมรับทราบ

9.8 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
9.8.1 เรื่ อง รายละเอียดการลงทุนของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2545
9.8.2 เรื่ อง รายงานงบการเงินของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
ปี การศึกษา 2543 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 254331 พฤษภาคม 2544
9.8.3 เรื่ อง รายงานความก้าวหน้าใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงาน
อธิการบดีได้เสนอให้เลื่อนไป
- ที่ประชุมรับทราบ
รายงานในการประชุมครั้งต่อไป
9.9 เรื่อง ข้ อเสนอการประเมินผลการ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบใน
ดําเนินงานของผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
หลักการให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้
รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาและ
เทคโนโลยี ได้นาํ ข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาจัดทํารายละเอียดวิธีการประเมินผล
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คาํ นึงถึงกรณี ที่
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการด้วย
----------------------------------------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 18.30 น.
----------------------------------------------------------------------------

นายสมศักดิ์ ปฎิสงั ข์ ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

