รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 6/2548
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2548
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.เจริญ คัมภีรภาพ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
รศ.สุรพล นาถะพินธุ
อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
ผศ.สุรีรัตน บุรณวัณณะ

12. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
13. ผศ.ดร.เกษร จันทรศิริ
14. ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
อ.ฐิติมา เวชพงศ
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี
อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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23. อ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
24. รศ.วิโชค มุกดามณี
25. รศ.ดร.วิชัย ศรีคํา

ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป
รองเลขาธิการสภาคณาจารยแทนประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
อ.สกุล บุณยทัต
ผศ.สาทิศ ชูแสง
รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ

6. รศ.คณิต เขียววิชัย
7. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
8. ผศ.ดร.ปาน พิมพา
9. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
10. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต

รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
และรักษาราชการแทนคณบดี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานสภาคณาจารย

ไปราชการตางประเทศ
ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ
ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 10.15 น.
เมื ่อ สมาชิก ครบเปน องคป ระชุม แลว ประธานกลา วเปด ประชุม และขอใหที ่ป ระชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548
เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม คณบดีม หาวิท ยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2548
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 4 วาระที่ 2.3 บรรทัดที่ 3 ใหแกเปน “.......Higher Education”
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
ขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะอั ก ษรศาสตร ป ระสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษาในรายวิ ช า 432 222
Art of Essay Photography ในภาคการศึ ก ษาต น ป ก ารศึ ก ษา 2547 ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึ ก ษาศาสตร จํา นวน 4 ราย จากค า ระดั บ คะแนน A เป น F ทั้ ง 4 ราย เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตรจํานวน 4 ราย ไดนําผลงานภาพถายจํานวน 10 ภาพ ซึ่งเปนผลงานของตนที่ไดทํางานสงให
รองศาสตราจารย ว นิ ด า จึ ง ประสิ ท ธิ์ ในรายวิ ช า 468 203 การถ า ยภาพ 1 ในภาคการศึ ก ษาปลาย
ปการศึกษา 2546 ซึ่งเก็บไวที่หองพักของ รองศาสตราจารยวนิดา จึงประสิทธิ์ โดยนักศึกษาดังกลาว
ไดนําผลงานดังกลาวไปแสดงในการจัดนิทรรศการที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทรในรายวิชา 432 222
Art of Essay Photography และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
1/2548 เมื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2548 ได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การกระทํา ของนั ก ศึ ก ษาดั ง กล า ว ถือเปน
การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา จึงมีมติ ดังนี้
1. ให ล งโทษภาคทั ณ ฑ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 4 ราย
2. ผลการเรียนควรได F ในรายวิชา 432 222 Art of Essay Photography
ในการนี้คณะอักษรศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นควรใหแกไขคาระดับคะแนนรายวิชา 432
222 Art of Essay Photography ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรจํานวน 4 ราย เปนคาระดับ F
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร Bachelor of Business Administration in
Hospitality Management (International Programme) ฉบับป พ.ศ.2546

สรุปเรื่อง
ดว ยวิท ยาลัย นานาชาติป ระสงคข อปรับ ปรุง แกไ ขหลัก สูต ร Bachelor of Business
Administration in Hospitality Management (International Programme) ฉบับป พ.ศ.2546 ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาแลว มีความเห็นใหปรับแก
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บางประเด็น วิทยาลัยนานาชาติไดดําเนินการแลวโดยมีขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องรายวิชาในหมวด Internship
และเนื่องจากการปรับปรุงครั้งนี้กระทบสาระสําคัญของหลักสูตร จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต ร Bachelor
of Business Administration in Hospitality Management (International Programme) ฉบับป พ.ศ.
2546 แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2

การเสนอชื่ออาจารยระดับอุดมศึกษาเพือ่ เขารับการคัดเลือกรับรางวัล
“หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร ไดจัดใหมีการคัดเลือกอาจารยระดับอุดมศึกษา
ผูทรงคุณธรรมมีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเขา
รับการคัดเลือกรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ.2548 ในงาน “วันหมอมงามจิตต บุรฉัตร”
วันที่ 18 ตุลาคม 2548 และเพื่อนอมรําลึกถึงคุณูปการของ หมอมงามจิตต บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลกในการ
พัฒนาผูดอยโอกาสเพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเปนแรงจูงใจและยกยองเชิดชูเกียรติคุณอาจารยใน
สถาบันการศึกษาที่เสียสละอบรมนิสิต นักศึกษาใหมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนพลังที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
ตอไป
ในการนี้จึงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
อาจารยในหนวยงานจํานวน 1 ชือ่ ที่มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเพื่อเขารับการคัดเลือกรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ.2548 และสงมายังมูลนิธิ
อนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปนี้เปน
คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก/เสนอชื ่อ อาจารยจํ า นวน 1 ชื ่อ เพื ่อ เขา รับ การคั ดเลื อ กรั บ รางวั ล
“หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ.2548

- รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- คณบดีคณะมัณฑนศิลป

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
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-

คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ประธานสภาคณาจารย
นางสาวอัปสร กิจเจริญคา

ระเบียบวาระที่ 4.3

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการขอปรับอัตราคาลงทะเบียนหลักสูตรโครงการพิเศษ

สรุปเรื่อง
ด ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะวิ ท ยาการจั ด การครั้ ง ที่ 3/2548 เมื่ อ วั น ที่ 10
กุมภาพันธ 2548 เห็นชอบใหเสนอมหาวิทยาลัยปรับและเพิ่มเติมอัตราคาลงทะเบียนในขอ 4.5 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2546 (ใหม) ดังนี้
- ข อ 4.5.1 เพิ่ ม เติ ม ข อ ความเป น ภาคการศึ ก ษาปกติ ภ าคการศึ ก ษาละ 21,400 บาท
เว น แต นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาเกิ น 8 ภาคการศึ ก ษาปกติ และมี จํา นวนหน ว ยกิ ต เหลื อ ไม เ กิ น 12 หน ว ยกิ ต ให
ชํา ระคาลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,700 บาท
- ขอ 4.5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการชุมชน (หลักสูตรตอเนื่อง)
(2) คาลงทะเบียนหนวยกิตละ 800 บาท เพื่อใหเทากับคาลงทะเบียนของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาในการปฏิบัติและจะเริ่มใชกับนักศึกษารุนใหม
ที่รับตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
และเนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ.2545 ขอ 4.19 กําหนดใหคาลงทะเบียนของนักศึกษาโครงการพิเศษเปนไปตามระเบียบหรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมคณบดีใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอัตราคาลงทะเบียนดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
อัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

6

ระเบียบวาระที่ 4.4

คณะอักษรศาสตรขอกําหนดอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาโครงการพิเศษเพิ่มเติม

สรุปเรื่อง
ดวยคณะกรรมการบริหารโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตรเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชีย
ศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 เห็นชอบใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนของนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะอักษรศาสตร ดังนี้
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
1. คาลงทะเบียนเรียน 10 เทา ของอัตราคาลงทะเบียนนักศึกษาปกติ
2. คาธรรมเนียมพิเศษภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียน
และคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่.....) พ.ศ. ....
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... โดยให
เพิ่มเติมขอความในขอ 4.7.2.1 เปน “....ของคาลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ จะตองมีนักศึกษา
โครงการรั บ นั ก ศึ ก ษาคณะอั ก ษรศาสตร เ พิ่ ม พิ เ ศษลงทะเบี ย นแต ล ะรายวิ ช าตั้ ง แต 10 คนขึ้ น ไป” แล ว
ให นํา เสนออธิ ก ารบดี ล งนามประกาศใช ต อ ไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตรในระดับปริญญาตรี
จํานวน 8 สาขาวิชา โดยในแตละปการศึกษามีแผนการรับนักศึกษาเปนโครงการปกติปละ 500 คน และ
โครงการเพิ่มพิเศษปละประมาณ 120 คน นั้น คณะวิทยาศาสตรยังตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่ม
บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อ
วั น ที่ 2 มี น าคม 2548 จึ ง ได จั ด ทํา “โครงการรั บ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม พิ เ ศษระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหนักเรียนมากขึ้นและเป น
การเพิ่ ม ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในประเทศไทย โดยจะ
รับนักศึกษาจํานวนปละ 40 คน ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแลว มีม ติใ หค วามเห็น ชอบโครงการรับ นัก ศึก ษาเพิ่ม พิเ ศษระดับ
ปริญ ญาบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศตามที ่ค ณะวิท ยาศาสตรเ สนอ แลว ใหนํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6

โครงการจัดตัง้ ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานคณิตศาสตร

สรุปเรื่อง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันพุธ
ที่ 16 มีนาคม 2548 เห็นชอบใหคณะวิทยาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาดําเนินการ “โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานคณิตศาสตร” โดย
ไดสรุปสาระสําคัญของโครงการดังนี้
- เปนการนํารองสูกระบวนการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการวิชาการของประเทศ โดยเนนการ
รวมกันรับผิดชอบในลักษณะของเครือขายหุนสวนระหวางมหาวิทยาลัย (University Consortium) การรวมวิจัย
และการใหบริการกับภาคการผลิต
- เปนการบูรณาการระหวางภารกิจการวิจัย การผลิตบัณฑิตศึกษาและการใหบริการทางวิชาการ
ทั้งภาครัฐและภาคการผลิตและเปนการพัฒนากําลังคนที่มมี าตรฐานระดับสากลขนาดใหญทจี่ ะแกไขวิกฤตการณ
ของการขาดแคลนอาจารยและนักวิจัยในประเทศ โดยมีระยะเวลาการดําเนินงาน 5 ป เริ่มตั้งแต พ.ศ.2549 –
พ.ศ.2553
แตเนื่องจากโครงการดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยกอนดําเนินการ
และตองเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินกูจาก
ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2548
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานคณิตศาสตร แลวใหเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
และเงินกูธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติ
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ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
การประชุมคณบดีวาระพิเศษ

สรุปเรื่อง
ประธานได แจ งให ที่ ประชุ มทราบว า ด วยกํ าหนดการประชุ มคณบดี ครั้ งต อไปจะตรงกั บ
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2548 ซึ่งโดยปกติจะเปนการพิจารณาเรื่องทั่ว ๆ ไป หลังจากนั้นประธานประสงคจะให
มีการประชุมคณบดีวาระพิเศษตอ โดยจะเนนในเรื่องที่เกี่ยวกับ วิสัยทัศน นโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ
จึ งขอเรี ยนเชิ ญทุ กท านเข าร วมประชุ มโดยพร อมเพรี ยงกั น สํ าหรั บรายละเอี ยดของเรื่ อง
ที่ จะนํ าเสนอเข าวาระในการประชุ มคณบดี วาระพิ เศษ นั้ น ประธานจั กได จั ดเตรี ยมวาระการประชุ มและ
จะแจงใหคณบดีทราบในภายหลัง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.05 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม
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