รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 16/2548
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2548
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
4. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
5. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
6. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
7. อ.สกุล บุณยทัต
8. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
9. อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
10. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

รศ.สุรพล นาถะพินธุ
อ.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย
อ.นพดล ยุทธมนตรี
อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
รศ.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
ผศ.ดร.ปาน พิมพา
อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
แทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
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25. อ.ดร.วัชนีย เชาวดํารงค

27. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต

รองผูอํานวยการฝายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการศิลปะ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
2. ผศ.สาทิศ ชูแสง
3. อ.ปญญา วิจินธนสาร
4. ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
5. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
6. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
7. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
8. อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
9. รศ.วิโชค มุกดามณี

รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป

26. อ.สราวุท ตันณีกุล

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 12.45 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2548
เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรบั รองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบี ย บวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
แต ง ตั้ ง ผู ช ว ยอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา วั ง ท า พระ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 944/2548 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548 อนุญาตให
ผูชวยศาสตราจายสุธี คุณาวิชยานนท ลาออกจากตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
เพื่อดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
ตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน 2548 ไปแลว นั้น
เพื่อ เปนการแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของอธิการบดีจึงแตงตั้งอาจารยไพโรจน วังบอน
ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ดํารงตําแหนง
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดเห็นชอบ
ใหกองบริการการศึกษาเปนผูจัดทําคําสั่งรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุม
คณบดี ท ราบทุ ก 2 เดื อ น นั้ น
ในช ว งเดื อ นพฤษภาคม – มิ ถุ น ายน 2548 กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได จั ด ทํา คํา สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รต า ง ๆ ดั ง นี้
1. คํา สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ 474/2548 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รมการพิ จ ารณา
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต (หลั ก สู ต รใหม ) ฉบั บ ป พ.ศ.2548
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
2. คํา สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ 910/2548 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน (หลั ก สู ต รใหม ) ฉบั บ ป พ.ศ.2548
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
3. คํา สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ 911/2548 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช (หลั ก สู ต รใหม ) ฉบั บ ป พ.ศ.2548
คณะสั ต วศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3

วันคืนสูเหยาพอคาไทยครบรอบ 67 ป สมาคมพอคาไทยในพระบรมราชูปถัมภ

สรุปเรื่อง
ประธานแจงวาตามที่สมาคมพอคาไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดขอใชสถานที่จัดงานวันคืน
สูเหยาพอคาไทย ครบรอบ 67 ป สมาคมพอคาไทยในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันอาทิตยที่ 14 สิงหาคม
2548 เวลา 17.30 – 24.00 น. ณ หอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
โดยได เ รี ย นเชิ ญ ฯพณฯ นายกรั ฐ มนตรี เป ด งานและแสดงปาฐกถา โดยเชิ ญ แขกผูมีเกียรติและคณะทูต
จากประเทศตาง ๆ มารวมงาน แตเนื่องจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีติดภารกิจฉุกเฉินเยี่ยม ผูประสบอุทกภัยที่
จังหวัดเชียงใหม ทําใหไมสามารถมาเปดงานได ซึ่งทานไดมอบหมายใหนายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมาแทน และได มี ก ารถ า ยทอดสดการจั ด งานไปทั่ ว โลก ซึ่ ง เป น การประชาสั ม พั น ธ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไปในตัว
ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรและผูบริหารไดใหการตอนรับทานรัฐมนตรี และอธิการบดีได
เรียนเสนอทานเรื่องความสําคัญของการสนับสนุนงบประมาณและประวัติภูมิหลังของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4

การชี้แจงการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

สรุปเรื่อง
ประธานแจ ง ว า ตามที่ ไ ด ไ ปชี้ แ จงการขอรั บ จั ด สรรเงิ น งบประมาณจากเงิ น งบประมาณ
แผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 แลวนั้น ไดมีกรรมาธิการวิสามัญ
ทานหนึ่งซึ่งในอดีตเคยเปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมไดเสนอวามหาวิทยาลัยศิลปากรควรจะของบสนับสนุน
โครงการเตรียมกําลังคนดานสถาปตยกรรมไทย ซึ่งประธานไดชี้แจงไปวา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเคยขอ
งบประมาณรายจายโครงการนี้ไปแลวแตสํานักงบประมาณไดตัดงบประมาณสวนนี้ไป กรรมาธิการวิสามัญได
เสนอวาใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทําหนังสือเสนอขอเพิ่มงบประมาณสวนนี้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปยัง
สํานักงบประมาณเพื่อจะไดสนับสนุนโครงการเตรียมกําลังคนดานสถาปตยกรรมไทยและไดมอบหมายให
รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัยดําเนินการตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

5
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5

เชิญประชุมคณบดีวาระพิเศษ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548

สรุปเรื่อง
ประธานแจงวาขอเชิญประชุมคณบดี วาระพิเศษ เรื่อง การจัดสรรเงินรายรับโครงการพิเศษ
ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี
ตลิ่งชัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1201/2546 ลงวันที่ 25 กันยายน 2546 แตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ มีวาระการปฏิบัติงานถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2548 นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการชุดใหม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ (ชุดใหม) แลวจะไดนําเสนออธิการบดี
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ (ชุดใหม) ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. อาจารยอภิชัย ภิรมยรักษ
กรรมการ (สาขาศิลปะ)
4. อาจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล
กรรมการ (สาขาศิลปะประยุกต)
5. ผูช วยศาสตราจารย ปยะวดี อภิชาตบุตร
กรรมการ (สาขามนุษยศาสตร)
6. ผูช วยศาสตราจารย ชุมสาย สุวรรณชมภู
กรรมการ (สาขาสังคมศาสตร)
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7. ผูช วยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน
8. รองศาสตราจารย พิภพ พรหมสุทธิรักษ
9. ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี
10. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ
11. อาจารยบญ
ั ชา ชุม เกษร
12. อาจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ
13. นางสาวสายชนม สัจจานิตย
14. นางเยาวลักษณ วิถีสวัสดิ์
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

กรรมการ (สาขาสังคมศาสตร)
กรรมการ (สาขาวิทยาศาสตร)
กรรมการ
(สาขาวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี)
กรรมการ (สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ)
กรรมการ (สาขาสถาปตยกรรม)
กรรมการ (สาขาโบราณคดี)
(เลขานุการ)
(ผูชวยเลขานุการ)

เสนอชื่อผูสมควรไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548 มีมติเห็นชอบให
มอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกใหแกขาราชการ และลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการหรือ
ลาออกจากราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 จํานวน 18 ราย ไปแลว นั้น
บัดนี้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มีลูกจางประจําซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2548 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ใหเปนผูสมควรไดรับเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อ ง หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ลงวันที่
18 มิถุนายน 2547 จํานวน 1 ราย ไดแกนายนําศักดิ์ ชื่นจิตต
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายชื่ อ ผู ส มควรได รั บ เครื่ อ งหมายเกี ย รติ คุ ณ และของที่ ร ะลึ ก
ปงบประมาณ 2548 เพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและ
ของที่ระลึก ปงบประมาณ 2548 เพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ 4.3

การ Re-Examination ในการแกปญหานักศึกษาซึ่งสอบไมผาน

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ไดพิจารณา
การแกไขขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 โดยเพิ่มสัญลักษณ R (Re-Examination)
ในรายวิชาที่คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปประจําวิทยาเขต หรือ คณะกรรมการประจําคณะวิชาที่รับผิดชอบ
การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช ากํา หนดให มี ก ารสอบซ้าํ แล ว มี ม ติ ใ ห ม หาวิ ท ยาลั ย นํา กลั บ ไปพิ จ ารณา
อีกครั้ง โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การให สั ญ ลั ก ษณ R จะให เ ฉพาะรายวิ ช าที่ ภ าควิ ช าโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะกําหนดใหมีการสอบซ้ําและกรณีนี้จะใชสําหรับนักศึกษาที่ไมผานการประเมินผล
2. ผลสอบจากการ Re-Examination จะตองไดไมเกินคา D
3. เพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2537 เปนขอ 5/1 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาวารายวิชาใดควรกําหนดใหคา R
ในการนี้ คณะทํางานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสอบ Re-Examination ในการแกปญหา
นักศึกษาซึ่งสอบไมผานในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาแลวเห็นชอบ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.4

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ฉบับป พ.ศ.2545

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตร ประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2545 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ เพิ่มรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษา
วิชาเอก-โท เปนรายวิชาใหมในกลุมรายวิชาภาษาศาสตร จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
- รายวิชา 413 235
สัญลักษณศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
- รายวิชา 413 236
ภาษาศาสตรเชิงสังคมเบื้องตน
2(2-0-4)
ทั้งนี้ จะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ.2545 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

โครงการรับนักศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประสงคขอเปดโครงการรับนักศึกษา
พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมไทยและนานาชาติ เพื่อสงเสริมและพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกตที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน
วิศวกรรมของประเทศไทย เพื่อนําผลงานวิจัยของหลักสูตรไปใหบริการทางวิชาการแกสังคม อุตสาหกรรมและ
ประเทศชาติ ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะ
โครงการพิเศษ ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 แลว
ทั้งนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตร
ใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (เวียนเห็นชอบ)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 และที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบให ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเปดโครงการรับนักศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2548 เปนตนไป แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ปดประชุมเวลา 13.10 น.

(นางสาวอัญชลี มีอิสสระ)
ผูจดรายงานการประชุม
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