มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่ อง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข และมอบหมายให้
ฝ่ ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนํา
ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดําเนินการติดตาม
มติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
๔.๑ เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

- ๑. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน
๖ ราย ตามที่เสนอ ดังนี้
(๑) อาจารย์ ดร.อรรถสิ ทธิ์ พานแก้ว
คณะรัฐศาสตร์
(๒) อาจารย์ จิตติภทั ร พูนขํา
คณะรัฐศาสตร์
(๓) อาจารย์ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๔) อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานนท์
คณะศิลปศาสตร์

-๒-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
(๕) อาจารย์ ดร.ปาริ ยา ณ นคร
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๖) อาจารย์ ดร.นายแพทย์ ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล
คณะแพทยศาสตร์
๒. อนุมตั ิแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย คือ
(๑) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุ ภทั รกุล
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(๒) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วรรณวดี พูลพอกสิ น
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุ ณี วงศ์ลิมปิ ยะรัตน์
วิทยาลัยนวัตกรรม
๓. รับทราบผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ๑ ราย

๔.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทาง
วิชาการของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

- อนุมตั ิแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.นารเมธ นานานุกลู
ให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่ องกลและระบบการผลิต โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

๔.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
แห่ง มธ.

- อนุมตั ิแต่งตั้ง อาจารย์ นายแพทย์ บุญเลิศ มิตรเมือง
เป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ตามที่เสนอ

๔.๔ เรื่ อง รายงานผลประเมินการ
- อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสําลี
ปฏิบตั ิงานของผูร้ ักษาการในตําแหน่ง ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู้และ
คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู ้และ
ศึกษาศาสตร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม
ศึกษาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป

-๓-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๔.๕ เรื่ อง รายงานผลการสรรหาคณบดี - อนุมตั ิแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุ จิวชิ ชญ์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
เป็ นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
๕.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงสร้างหน่วยงาน - อนุมตั ิโครงสร้างองค์กร การแบ่งส่ วนงาน มหาวิทยาลัย
ของ มธ. ตามพระราชบัญญัติ
ธรรมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายบริ หารมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณา
๕.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ มธ. ว่าด้วย - อนุมตั ิขอ้ บังคับ มธ. ว่าด้วยการสรรหานายกสภาการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ
พ.ศ. ....
๕.๓ เรื่ อง ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ มธ. ว่าด้วย - ๑. อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วย
เงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของ
เงินค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของนายกสภานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังรับข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาแก้ไข
๒. ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกประเภท ตามระเบียบฉบับนี้ให้กบั กรรมการที่
ได้รับการสรรหาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

-๔-

เรือ่ ง
๕.๔ เรื่ อง ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ มธ.ว่าด้วย
การได้มาซึ่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ
(๗) พ.ศ. ....

มติโดยย่อ
- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วย
การได้มาซึ่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
ฝ่ ายกฎหมายรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาแก้ไข

๕.๕ เรื่ อง ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ มธ. ว่าด้วย
- อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วย
การดําเนินงานภายในส่ วนงาน พ.ศ. ....
การดําเนินงานภายในส่ วนงาน พ.ศ. ....
(การสรรหาคณบดี ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน/
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับข้อ
สํานัก หรื อหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ และ สังเกตของที่ประชุมพิจารณาดําเนินการ
หัวหน้าภาควิชา และการสรรหา
คณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน)
๕.๖ เรื่ อง ขออนุมตั ิขอ้ บังคับ มธ. ว่าด้วย
- ๑. รับทราบบันทึกข้อเสนอของประธาน
การบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
พ.ศ. ....
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ตามที่เสนอ
๒. อนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และ
มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาปรับปรุ งแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
๖.๑ เรื่ อง ขออนุมตั ิปรับลดอัตราค่าหน่วยกิต - อนุมตั ิปรับลดอัตราค่าหน่วยกิตและการเปลี่ยนและขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียม แปลงการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
บริ การการศึกษา (เพื่อรับปริ ญญา) จํานวน ๒
หลักสู ตร ของคณะสหเวชศาสตร์ จากระบบ
หน่วยกิต เป็ นระบบเหมาจ่าย ดังนี้

-๕-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๑. อนุมตั ิยอ้ นหลังเป็ นกรณี พิเศษให้คณะสหเวชศาสตร์
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของทั้ง ๒ หลักสูตร
คือ
(๑) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา
คนละ ๒๒,๖๐๐ บาท
(๒) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ตอ้ งชําระต่อภาค
การศึกษาฤดูร้อน ๔,๒๔๐ บาท
(๓) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ตอ้ งชําระต่อภาค
การศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรี ยนครบ
ตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว แต่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษา
๙,๓๐๐ บาท
(๔) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ตอ้ งชําระต่อภาค
การศึกษาฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนครบตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว แต่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษา
๒๔๐ บาท
(๕) จัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังต่อไปนี้
(๕.๑) ค่ารักษาสถานภาพกรณี ลาพักการศึกษา (ยกเว้น
ภาคฤดูร้อน) ภาคละ ๓๐๐ บาท
(๕.๒) ค่ารักษาสถานภาพกรณี ถูกลงโทษให้พกั การศึกษา
ภาคละ ๑,๒๐๐ บาท
(๕.๓) ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาภายหลังจาก
ถูกถอนชื่อตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยวินยั นักศึกษา
ภาคละ ๑,๒๐๐ บาท
(๕.๔) ค่าใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ ๕๐ บาท
(๕.๕) ค่าปรับกรณี จดทะเบียนล่าช้าในวันที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให้จดทะเบียนล่าช้าวันแรกคิดเป็ นเงิน ๔๕
บาท และคิดค่าปรับเพิ่มอีกวันละ ๔๕ บาท โดยคิด
เพิม่ ทุกวันที่ล่าช้า ทั้งนี้ จะไม่คิดค่าปรับในวันที่
มิได้จดั ให้มีบริ การจดทะเบียนและชําระเงิน

-๖-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
๒. นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรื อลาออกจากทะเบียน
นักศึกษาหลังจากจดทะเบียนเรี ยนไปแล้วจะขอคืน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้ นักศึกษาที่มีหนี้สินกับ
มหาวิทยาลัยจะต้องชําระหนี้สินให้เสร็ จสิ้ นก่อนการ
จดทะเบียนเรี ยนครั้งต่อไป เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิ
ผ่อนผันจากคณบดีตน้ สังกัด
๓. สภามหาวิทยาลัยได้ขอให้กรณี น้ ีเป็ นข้อยกเว้น จากนี้
ไปมหาวิทยาลัยจะต้องกําชับมิให้คณะดําเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาไปก่อนแล้วมาขออนุมตั ิ
ย้อนหลังอีก

๖.๒ เรื่ อง ขออนุมตั ิเบิกเงินและ
พระธรรมศาสตร์ ๘๐ ปี ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ๑. อนุมตั ิพระธรรมศาสตร์ ๘๐ ปี ตามที่เสนอ
๒. อนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
(แปดแสนบาทถ้วน) จากบัญชีโครงการสร้าง
พระธรรมศาสตร์ ๘๐ ปี

๖.๓ เรื่ อง ขอความเห็นชอบโครงการ - เห็นชอบโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมเป็ นโครงการ
บริ การวิชาการแก่สงั คมระดับ
วิชาการแก่สงั คมเป็ นโครงการระดับสถาบันของ
สถาบัน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๘ ๒๖ หน่วยงาน จํานวน ๔๔ โครงการ ประจําปี การศึกษา
๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
๖.๔ เรื่ อง ผลการประเมินคุณภาพภายใน - เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/
ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปี สํานัก/สถาบัน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
การศึกษา ๒๕๕๗
๖.๕ เรื่ อง รายงานผลการดําเนินการ
- ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริ หาร
บริ หารตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
ความเสี่ ยง ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒. เห็นชอบแผนบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
ขอความเห็นชอบแผนบริ หารความเสี่ ยง ธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๙
และมอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

-๗-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

๖.๖ เรื่ อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ (เพิ่มเติม)

- เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ กําธร กุลชล
เป็ นกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ

๖.๗ เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (หลักสู ตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ และขออนุมตั ิเป็ น
หลักสู ตรพหุวทิ ยาการ

- เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เป็ นหลักสูตร
พหุวทิ ยาการ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
๗.๑ เรื่ อง รายงานการดําเนินงาน
- รับทราบ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗.๒ เรื่ อง รายงานผลการขออนุมตั ิปริ ญญา
ให้แก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาปี การศึกษา ๒๕๕๘
๗.๓ เรื่ อง สถาบันภาษารายงานการกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงาน
ประจําปี ๒๕๕๘ ไว้เบิกเหลื่อมปี
๗.๔ เรื่ อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รายงานโครงการทุนการศึกษาเพื่อการแก้ไข
ปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการพยาบาล
ของคณะพยาบาลศาสตร์
๗.๕ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานเรื่ องการแก้ไข
หลักสู ตรแบบไม่กระทบโครงสร้างและ
องค์ประกอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๗.๖ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานเรื่ องที่อธิ การบดี
อนุมตั ิในเรื่ องที่สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจ

-๘-

เรือ่ ง
๗.๗ เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ ง
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบและอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร

มติโดยย่อ
- รับทราบ

๗.๘ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานหลักสูตรใหม่
ที่ได้รับการบรรจุเข้าแผนกลยุทธ์ มธ.
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๗.๙ เรื่ อง ฝ่ ายวางแผนรายงานรายรับจริ ง/
รายจ่ายจริ งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของ มธ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ สิ้ นไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘)
๗.๑๐ เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานงบประมาณ
ของเงินลงทุนประจําไตรมาส ๒ ปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘
๗.๑๑ เรื่ อง ฝ่ ายการคลังรายงานการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๘
๗.๑๒ เรื่ อง ฝ่ ายวิจยั รายงานผลการพิจารณา
รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอืน่ ๆ
๘.๑ เรื่ อง ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของคณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยน
การสอน และตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๕๘

- ๑. อนุมตั ิให้คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน
จํานวน ๑๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย
คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสหเวชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง วิทยาลัยสหวิทยาการ

-๙-

เรือ่ ง

มติโดยย่อ
สถาบันภาษา วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัย
นานาชาติปรี ดี พนมยงค์ และคณะเภสัชศาสตร์
ใช้ระบบประกันคุณภาพ IQA สกอ. เป็ นระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
ปี การศึกษา ๒๕๕๘
๒. อนุมตั ิให้คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน
จํานวน ๑๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย
คณะรัฐศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิทยาลัยโลกคดี
ศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ ใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
เป็ นระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ปี การศึกษา ๒๕๕๘
๓. อนุมตั ิให้คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา EQUIS
เป็ นระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
ปี การศึกษา ๒๕๕๘
๔. พิจารณาอนุมตั ิตวั บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ สําหรับคณะที่ใช้
ระบบ IQA ของ สกอ.

- ๑๐ -

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
----------------------------------------------
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