มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-----------------------มติยอ่ รายงานการประช ุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่ 3/2558
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง
------------------------

เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่ อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 3 ประเภท
1.2 เรื่ อง ความคืบหน้าร่ างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.3 เรื่ อง แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
1.4 เรื่ อง เอกสารแจกในที่ประชุม

มติโดยย่อ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2558

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้ าในการ
ดําเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลับ
4.1 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ

- 1. อนุมตั ิแต่งตั้งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 7 ราย ดังนี้
(1) อาจารย์ กนกรัตน์ กิตติววิ ฒั น์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(2) อาจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริ ญ
คณะเศรษฐศาสตร์
(3) อาจารย์ อรอนงค์ ทิพย์พิมล
คณะศิลปศาสตร์
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(4) อาจารย์ รจเรข รุ จนเวช
คณะศิลปศาสตร์
(5) อาจารย์ ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(6) อาจารย์ นายแพทย์ ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
คณะแพทยศาสตร์
(7) อาจารย์ แพทย์หญิง วราภรณ์ ศรี ขาํ
คณะแพทยศาสตร์
2. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ราย
คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ รจิต
อาวสกุลสุทธิ คณะแพทยศาสตร์
3. ผูส้ มควรได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์ 1 ราย คือ
รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร
คณะนิติศาสตร์
4. รับทราบจํานวนบุคลากรที่มีตาํ แหน่งทาง
วิชาการ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ

4.2 เรื่ อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร - อนุมตั ิแต่งตั้ง Dr.Vladimir I. Kuprianov
ขออนุมตั ิแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่ องกลและระบบการผลิต และจ้าง
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานประเภทอาจารย์ประจํา
ในตําแหน่งศาสตราจารย์ ระยะการจ้าง 1 ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เป็ นต้นไป ตามที่เสนอ
4.3 เรื่ อง รายงานผลการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง - เห็นชอบเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จีรศักดิ์ นพคุณ ให้ดาํ รงตําแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ และ
ให้ดาํ เนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
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4.4 เรื่ อง รายงานผลการคัดเลือกผูส้ มควร
ได้รับการยกย่องเป็ นกีรตยาจารย์แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557

- อนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นกีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา
2557 จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ

4.5 เรื่ อง รายงานการสัง่ ลงโทษไล่ออก
จากราชการ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
- อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย คือ
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ มารุ ต บุนนาค
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นายมานิจ สุ ขสมจิตร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
4. นายอภัย จันทนจุลกะ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศักดิ์ชยั วงศกิตติรักษ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์
9. นางสุ พรรณ์ ว่องรักษ์สตั ว์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อน
ในมหาวิทยาลัย
10. ประธานสภาอาจารย์
กรรมการ
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11. ประธานสภาข้าราชการ
12. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการ
เลขานุการ

5.2 เรื่ อง ขออนุมตั ิปิดหลักสู ตรระดับ
- อนุมตั ิปิดหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 3 หลักสู ตร คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 3 หลักสู ตร ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็ นต้นไป
และให้จดั การเรี ยนการสอนแก่นกั ศึกษาที่ยงั
คงค้างอยูใ่ นทั้ง 3 หลักสู ตร จนกว่านักศึกษา
จะสําเร็ จการศึกษาทั้งหมด
5.3 เรื่ อง ขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของ มธ. ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 (เพิม่ เติมระหว่างปี ครั้งที่ 1)

- อนุมตั ิการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพิม่ เติมระหว่งปี ครั้งที่ 1 ดังนี้
1. การจัดทํางบเพิม่ เติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 เป็ นเงิน
284,564,200 บาท จาก 3 แหล่งงบประมาณ
1.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
เป็ นเงิน 20,000,000 บาท เป็ นการทํา
งบแบบสมดุล
1.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
9 หน่วยงาน เป็ นเงิน 231,564,200 บาท ดังนี้
(1) คณะสหเวชศาสตร์ 22,164,000 บาท
(2) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
147,608,300 บาท
(3) คณะเภสัชศาสตร์ 142,100 บาท
(4) คณะศิลปศาสตร์ 27,958,800 บาท
(5) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
129,700 บาท
(6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,000,000 บาท
(7) สํานักหอสมุด
1,342,800 บาท
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(8) สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 6,219,300 บาท
(9) สํานักทะเบียนและประมวลผล 1,000,000 บาท
1.3 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกํากับ
2 หน่วยงาน เป็ นเงิน 33,000,000 บาท
(1) สํานักงานจัดการทรัพย์สิน 9,000,000 บาท
(2) วิทยาลัยสหวิทยาการ 24,000,000 บาท
2. อนุมตั ิให้ 5 หน่วยงาน คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
สหวิทยาการ และสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเงิน
สะสมมาตั้งงบประมาณเกินกว่าเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด ดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร์
ในการทํางบประมาณปี 2558 เดิมใช้เงินสะสม 32,885,900
บาท ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จํานวน
27,958,000 บาท รวมใช้เงินสะสมทั้งสิ้ น 60,843,900 บาท
นําเงินสะสมมาใช้ในงบลงทุน 27,958,000 บาท ร้อยละรวมที่
นําเงินสะสมมาใช้ 23.82 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 12.5 กรณี ใช้
เป็ นงบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินสะสม) การนําเงิน
สะสมมาใช้ในครั้งนี้เพื่อจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ และปรับปรุ งห้อง
คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิ ต
2. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในการทํางบประมาณปี 2558 เดิมใช้เงินสะสม
4,676,900 บาท ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 จํานวน 129,700 บาท รวมใช้เงิน สะสม
ทั้งสิ้ น 4,806,600 บาท นําเงินสะสมมาใช้ ในงบดําเนินการ
129,700 บาท ร้อยละรวมที่นาํ เงินสะสมมาใช้ เป็ นงบลงทุน
5.74 งบดําเนินการ 5.30 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15 กรณี ใช้เป็ น
งบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินสะสม) การนําเงินสะสม
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มาใช้ในครั้งนี้เพื่อทําโครงการพัฒนาอาจารย์ของ
โครงการปริ ญญาโท สาขาการบริ หารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม (ศูนย์ลาํ ปาง)
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการทํา งบประมาณปี 2558 เดิ ม ใช้เ งิ น สะสม
30,410,400 บาท ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 จํานวน 25,000,000 บาท รวมใช้
เงินสะสมทั้งสิ้ น 55,410,400 บาท โดยนําเงินสะสม
มาใช้ในงบลงทุน 24,500,000 บาท งบดําเนินการ
500,000 ร้อยละรวมที่นาํ เงินสะสมมาใช้ 22.76
(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 12.5 กรณี ใช้เป็ นงบดําเนินการ
ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินสะสม)
การนําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้เพื่อซื้อครุ ภณ
ั ฑ์
การศึกษา โครงการหลักสู ตรวิศวกรรมยานยนต์
ประจําศูนย์พทั ยา จํานวน 19.000 ล้านบาท ครุ ภณ
ั ฑ์
สํานักงาน จํานวน 0.860 ล้านบาท และครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 4.640 ล้านบาท
4. วิทยาลัยสหวิทยาการ
ในการทํางบประมาณปี 2558 เดิมไม่ขอใช้เงิน
สะสม จัดทํางบประมาณแบบสมดุล และ ขอใช้เงิน
สะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จํานวน
24,000,000 บาท โดยนําเงินสะสมมาใช้เพื่องบลงทุน
ทั้งหมด 24,000,000 บาท ร้อยละรวมที่นาํ เงิน
สะสมมาใช้ 88.35 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15
งบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินสะสม)
การนําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ท่าพระจันทร์
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5. สํานักทะเบียนและประมวลผล
ในการทํางบประมาณปี 2558 เดิมจัดทํา
งบประมาณเกินดุล 100,000 บาท ขอใช้เงินสะสมใน
งบประมาณเพิม่ เติมครั้งที่ 1 จํานวน 900,000 บาท
รวมใช้เงินสะสมทั้งสิ้ น 1,000,000 บาท โดยนําเงิน
สะสมมาใช้ในครั้งที่ 1 จํานวน 900,000 บาท
รวมใช้เงินสะสมทั้งสิ้ น 1,000,000 บาท โดยนําเงิน
สะสมมาใช้ในงบลงทุน 1,000,000 บาท ร้อยละรวมที่
นําเงินสะสมมาใช้ 32.54 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15
กรณี ใช้เป็ นงบดําเนินการไม่เกินร้อยละ 5 ของเงิน
สะสม)
การนําเงินสะสมมาใช้ในครั้งนี้เพื่อซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์
สํานักงานและปรับปรุ งโถงบริ การนักศึกษาสํานัก
ทะเบียน ศูนย์รังสิ ต

5.4 เรื่ อง ขออนุมตั ิกรอบยุทธศาสตร์
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

- อนุมตั ิกรอบยุทธศาสตร์ การจัดทํางบประมาณ
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ

5.5 เรื่ อง ขออนุมตั ิแผนบริ หารความเสี่ ยงของ
มธ. ประจําปี งบประมาณ 2558

- อนุมตั ิแผนบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ 2558
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่าย
วางแผนและบริ หารศูนย์รังสิ ต รับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
และให้รายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย
ด้วย

5.6 เรื่ อง ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัย
- อนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริ หารบุคคล
ว่าด้วยการบริ หารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และมอบหมายให้
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5.7 เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการสถานีขนส่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต

มติโดยย่อ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไป
พิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุมและ
นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
- อนุมตั ิโครงการสถานีขนส่ งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ตามที่เสนอ ดังนี้
1. ให้บริ ษทั เอส เอ็น ไฮ-สปี ด จํากัด เช่าพื้นที่
มหาวิทยาลัย ประมาณ 9 ไร่ 2 งาน เพื่อพัฒนา
เป็ นสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร ณ มธ. ศูนย์รังสิ ต
2. ระยะเวลาเช่า 20 ปี สัญญาแรก 10 ปี
3. ค่าตอบแทนในการใช้พ้นื ที่
3.1 ค่าตอบแทนการใช้พ้นื ที่ส่วนลานจอดรถ
- ปี ที่ 1 – 3 ค่าตอบแทนในการใช้พ้นื ที่รายปี
641,000 บาท
- ปี ที่ 4 - 10 ค่าตอบแทนในการใช้พ้นื ที่
รายปี 1,250,000 บาท
3.2 ค่าตอบแทนในส่ วนของการใช้พ้นื ที่ธุรกิจ
และบริ การ ร้อยละ 10 ของค่าเช่าทั้งหมดที่ทาง
บริ ษทั เรี ยกเก็บจากร้านค้า เมื่อมีการต่อสัญญาให้
ทําความตกลงเรื่ องค่าตอบแทนกันใหม่
4. บริ ษทั จะมีพ้นื ที่ให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์
ดังนี้ อาคารศาลารอรถประจําทาง อาคารซ่อม
บํารุ งรถของมหาวิทยาลัย อาคารโรงจอดรถยนต์
สี่ ลอ้ ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 20 คัน พื้นที่ลาน
จอดรถบริ การรับส่ งภายในมหาวิทยาลัย รถบัส
รถกระเช้า รถบรรทุกของมหาวิทยาลัย และพื้นที่
ลานกิจกรรม
5. เงินประกันสัญญา 500,000 บาท
6. บริ ษทั รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการทั้งหมดหากต้องมี
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ภาระค่าภาษีโรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที่ หรื อ
ค่าธรรมเนียมใดที่ตอ้ งชําระให้แก่ราชการ บริ ษทั ฯ
จะต้องรับผิดชอบ
7. มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาสัญญาการ
จัดการรายได้จากที่ราชพัสดุของ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ดาํ เนินการพิจารณาเรื่ องสัญญาต่อไป
8. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ เห็นชอบหรือทักท้ วง
6.1 เรื่ อง แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
- 1. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการให้ปริ ญญา
แก้ไขร่ างข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะและ
กิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ให้นาํ เสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ พิจารณาอีกครั้ง
2. เห็นชอบระหว่างการรอผลการพิจารณาแก้ไข
ข้อบังคับฯ การเสนอชื่อผูส้ มควรได้รับปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปี การศึกษา 2557 ให้ดาํ เนินการ
ในทางการบริ หารโดยใช้ขอ้ บังคับฯ เดิม แต่ให้
นําหลักการซึ่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอนั้นไปถือปฏิบตั ิ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
6.2 เรื่ อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ
ของสํานักบัณฑิตอาสาสมัครเป็ นวิทยาลัย
(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)

- เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร
เป็ น “วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์”
ชื่อภาษาอังกฤษ “Puey Ungphakorn School of
Development Studies” ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิเป็ นต้นไป

- 10 -

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

6.3 เรื่ อง ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร - เห็นชอบเป้ าหมายและแผนการปฏิบตั ิงานของ
เสนอเป้ าหมายและแผนปฏิบตั ิงาน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัครตามที่เสนอ
และมอบหมายให้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป
6.4 เรื่ อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ - อนุมตั ิตวั บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ มธ. ปี การศึกษา 2557
ประจําปี การศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอน สถาบันวิจยั
และสํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รับข้อเสนอแนะข้อสังเกตไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
6.5 เรื่ อง ค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2557

- เห็นชอบค่าเป้ าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2557 ตามที่เสนอ

6.6 เรื่ อง แผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปี การศึกษา 2556 และผลประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.

- เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา
2556 และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของ สมศ. ตามที่เสนอ

6.7 เรื่ อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา - เห็นชอบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา
อนุมตั ิให้อาจารย์ประจําที่มีศกั ยภาพพร้อม อนุมตั ิให้อาจารย์ประจําที่มีศกั ยภาพพร้อมเป็ น
เป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์มากกว่า 5 คน
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์มากกว่า 5 คน ตามที่เสนอ
6.8 เรื่ อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรของคณะ
/สถาบัน ต่าง ๆ

- เห็นชอบหลักสู ตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ
จํานวน 7 หลักสู ตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
7.1 เรื่ อง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษารายงาน - รับทราบ
การออกประกาศการปรับอัตราการจ่ายเงิน
จากรายได้ของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
พ.ศ. 2558

- 11 -

เรือ่ ง

มติโดยย่อ

7.2 เรื่ อง สํานักงานจัดการทรัพย์สินรายงานผล
การดําเนินงาน และรายงานฐานะทางการเงิน
ประจําปี พ.ศ. 2557

- รับทราบ

7.3 เรื่ อง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานเมื่อครบวาระ 3 ปี
7.4 เรื่ อง ฝ่ ายวิชาการรายงานการปรับปรุ ง
แก้ไขอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- รับทราบ
ครั้งต่ อไป วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมสั ญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่ าพระจันทร์
----------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
----------------------------------------------

นายภูมินาถ สวัสดี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

