รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 15/2548
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
--------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวัฒนชัย อัตถากร
2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
5. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
6. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
7. อ.สกุล บุณยทัต
8. ผศ.สาทิศ ชูแสง
9. อ.ดร.สุวฒ
ั น ทาสุคนธ
10. อ.ปญญา วิจินธนสาร
11. รศ.สุรพล นาถะพินธุ
12. ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
13. อ.นพดล ยุทธมนตรี
14. อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
15. รศ.คณิต เขียววิชัย
16. ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
17. ผศ.ดร.เกษร จันทรศิริ
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ผศ.ดร.ปาน พิมพา
อ.ธนาทร เจียรกุล
รศ.ดร.วิชยั กอประดิษฐสกุล
ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
รศ.ดร.จิราวรรณ คงคลาย
ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี

อธิการบดี
ประธานที่ประชุม
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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26.
27.
28.
29.

ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
รศ.วิโชค มุกดามณี
อ.สุรเชษฐ สมุหเสนีโต

ผูไมมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ

ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการหอศิลป
รองประธานสภาคณาจารย รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย

รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ประธานสภาคณาจารย

2. รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
3. อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
4. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิตชิ ัย
5. ผศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต
เปดประชุมเวลา 11.30 น.
เมื่ อ สมาชิ ก ครบเป น องค ป ระชุ ม แล ว
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ

ประธานกล า วเป ด ประชุ ม และขอให ที่ ป ระชุ ม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2548
เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2548

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม คณบดีม หาวิท ยาลัย
ศิลปากรครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2548
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมดังนี้
หนา 3 วาระที่ 2.1 บรรทัดที่ 6 ใหแกไขเปน “.....เชิญ นายจาตุรงค ฉายแสง
รองนายกรัฐมนตรี.....”
หนา 4 วาระที่ 2.3 บรรทัดที่ 6 ใหตัดคําวา “.....จังหวัดนครปฐม” ออก
หนา 7 บรรทัดที่ 15 – 16 ใหปรับลําดับที่ 4 – 5 ของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย (ใหม) เปนดังนี้
4. ผูช วยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยชนัญ วงษวิภาค
กรรมการ
หนา 9 วาระที่ 4.3 วาระที่ 4.4 วาระที่ 4.5 วาระที่ 4.6 ใหปรับขอความใหมโดยใหสรุป
สาระสําคัญของการปรับแกไข (ราง) ประกาศ (เพิม่ เติม) ตามที่ที่ประชุมเสนอแนะ
แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
มติ
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ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2548 ไตรมาสที่ 3

สรุปเรื่อง
ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2548 ของมหาวิทยาลัย
ไตรมาสที่ 3 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2547 – เดือนมิถุนายน 2548 ดังนี้
1. งบประมาณประจําป พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 880.240
ลานบาท โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 880.240 ลานบาท คิดเปนรอยละ
100.000 ของงบประมาณที่ไดรับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 571.581 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 64.935
2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 247,662,700 บาท (สองรอยสี่สิบ
เจ็ ด ล า นหกแสนหกหมื่ น สองพั น เจ็ ด ร อ ยบาทถ ว น) โดยได รั บ จั ด สรรงบประมาณจากสํา นั ก งบประมาณ
จํานวน 247,662,700 บาท (สองรอยสี่สิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) ประกอบดวย
คาครุภัณฑจาํ นวน 114,232,700 บาท (หนึ่งรอยสิบสี่ลานสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน)
คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 133,430,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบสามลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน)
คิ ด เป น ร อ ยละ 100.000 ของงบลงทุ น ทั้ ง หมด เมื่ อ สิ้ น ไตรมาสที่ 3 สามารถเบิ ก จ า ยงบลงทุ น ได เ พี ย ง
57,658,318.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.280 ของงบลงทุนทั้งหมด
3. มหาวิ ท ยาลั ย กํา หนดแผนการเบิ ก จ า ยงบประมาณประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ.2548
ณ สิ้นไตรมาส 3 รอยละ 78.319 และสามารถเบิกจายไดเพียงรอยละ 64.935 ซึ่งต่ํากวาแผนที่กาํ หนดไว
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น
รอยละ 92 และเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 72 และรัฐบาลกําหนดใหสวนราชการรายงานความคืบหนา
ในการก อ หนี้ ผู ก พั น ตลอดจนการใช จ า ยงบประมาณทุ ก สิ้ น เดื อ น
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

สรุปผลการประชุมปฏิบตั ิการเรื่อง “การศึกษาความตองการกําลังคนของ
กลุมอุตสาหกรรมบริการ”

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให นายธนิต อังควินิจวงศ ผูอาํ นวยการกองแผนงาน
เขารวมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษาความตองการกําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมบริการ” เมื่อวันพุธที่
29 มิถุนายน 2548 ณ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
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บัดนี้ นายธนิต อังควินิจวงศ ไดสรุปสาระสําคัญของการประชุมปฏิบัติการเรื่องดังกลาว
เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดประชุมโดยเชิญผูแทนบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมบริการเขารวมประชุม เพื่อใหขอมูลและขอเสนอแนะ
ในการจัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนกลุมอุตสาหกรรมบริการ โดยผูแทนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการที่เขารวมประชุมจําแนกไดเปน 2 สาขา คือ
1. กลุมอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการขนสง ไดแก บริษัท Asian Marine บริษัท
Thai Sorensen บริษัท Precious Shipping และบริษัททาอากาศยานไทย (มหาชน) จํากัด
2. กลุ ม อุ ต สาหกรรมโรงแรม ได แ ก ผู แ ทนบริ ษั ท ดุ สิ ต โฮเต็ ล แอนด รี ส อร ท จํา กั ด
บริษัทโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน จํากัด และบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ผูแทนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการไดมีความเห็น
และขอเสนอแนะดังนี้
กลุมอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีการขนสง
(1) อุตสาหกรรมดานการพาณิชยนาวีและการขนสงทางน้ํา เปนอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให
การสนับสนุนและมีอนาคต ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานแลวประเทศไทยยังมีบุคลากรดานนี้นอยมาก
ทั้งในปจจุบันการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมดังกลาวของศูนยฝกพาณิชยนาวียังมีจาํ นวนไมเพียงพอ
นอกจากนี้ยังมีความตองการตําแหนงวิศวกรเครื่องกลเรือซึ่งปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนที่จุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร แต ก็ ยั ง มี จํา นวนไม เ พี ย งพอ รวมทั้ ง ยั ง มี ค วามต อ งการ
บุคลากรตําแหนงวิศวกรออกแบบเรือซึ่งขณะนี้ยังไมมีการจัดการศึกษาสาขาดังกลาวในประเทศไทย
(2) บุคลากรที่ผลิตในปจจุบันยังมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมดีพอ ทําให
เสียเปรียบประเทศเพื่อนบาน เชน ฟลิปปนส หรือ อินเดีย เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเปน
ตอการประกอบอาชีพดังกลาว
(3) การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาควรมีความสอดคลองกับอุตสาหกรรมในบริเวณ
ใกลเคียงเพื่อใหสามารถเอื้อประโยชนรวมกัน โดยเอกชนสามารถใหสถาบันการศึกษาใชเปนสถานที่ฝกงาน
สําหรับนักศึกษาได

กลุมอุตสาหกรรมโรงแรม
(1) ธุรกิจดานการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมการบริการที่สามารถสรางรายไดแกประเทศ
เปนจํานวนมากและประเทศไทยยังมีศักยภาพที่ดี
(2) บุคลากรจะตอ งมีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรเปนอยางดี
และจะตองเปนผูมี Service Mind รวมทั้ง Service Attitude ในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวา
คุณลักษณะของจิตใจที่เปนไทยซึ่งเปนจุดเดน เชน ความนอบนอม ความเกรงใจ ในตัวบุคลากรที่ผลิตใน
ปจจุบันมีนอยลง
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(3) นอกจากคุ ณ สมบั ติ ต าม (2) แล ว บุ ค ลากรควรจะต อ งมี ค วามคิ ด สร า งสรรค แ ละ
สามารถคิดพัฒนางานของตนเองได
(4) ในปจจุบันมีความตองการบุคลากรในสาขาการจัดการอุตสาหกรรมภัตตาคารสมัยใหมซึ่ง
ยังไมมีสถาบันการศึกษาใดเปดสอน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบและเสนอเปนขอมูลแกคณะวิชาเพือ่ การปรับปรุงหลักสูตรหรือเปดหลักสูตร
(ใหม) ที่สอดคลองกับความตองการกําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมบริการตอไป
ระเบียบวาระที่ 2.3

การแกไขคาระดับผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2547 จํานวน 2 รายวิชา คือ
1. รายวิชา 412 263 English for Tourism ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
2. รายวิชา 449 102 Philosophy and Life ของนักศึกษาจํานวน 18 ราย
ซึ่งการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาจํานวน 2 รายวิชาไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 แลว
ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา
ดังกลาวแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4

การปรับสถานภาพและระบบการจัดการศูนยเครื่องมือกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร)

สรุปเรื่อง
ตามบั น ทึ ก ที่ ศธ 0520.205/บ. ลงวั น ที่ 13 มี น าคม 2548 คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผูรักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยเครื่องมือกลางฯ ในขณะนั้น ไดเสนอเรื่องขอปรับโครงสรางองคกรและระบบการ
จัดการของศูนยเครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร) และไดมีการประชุมหารือ
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การปรับโครงสรางองคกรและระบบการจัดการของศูนยเครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร) รวมกันกับอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 ผลการประชุ ม หารื อ การปรั บ โครงสร า ง
องคกรและระบบการจัดการของศูนยเครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร)
มี ส าระที่ สํา คั ญ ดั ง นี้
1. อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ใ นของศู น ย เ ครื่ อ งมื อ กลางฯ ให โ อนครุ ภั ณ ฑ ไ ป
อยู ใ นความดู แ ลของคณะวิ ท ยาศาสตร
2. อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ที่ มี ใ ช ง านที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร คณะเภสั ช ศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หาก
คณะฯ มีความพรอมที่จะใหบริการวิชาการแกหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหคณะฯ
จั ด ทํา บั ญ ชี ร ายการอุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ รวบรวมเป น ข อ มู ล สํา หรั บ เป ด ให บ ริ ก ารต อ ไป
3. ให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการประสานงานการใช อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ต าม
ขอ 2 โดยประกอบดวยคณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดีคณะเภสัชศาสตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวาระคราวละ 2 ป
คณะกรรมการฯ ดังกลาว มีหนาที่ดําเนินงานสนับสนุนดานขอมูลของอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร
ที่มีใชงานที่คณะตาง ๆ ที่พรอมจะใหบริการทางวิชาการ เชน รายการอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร
อัตราคาบํารุง หลักเกณฑและขั้นตอนการใชงาน เปนตน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการใชอุปกรณ
และเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ต ามข อ 3 แล ว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 3
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการโดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
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บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช ไดรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการครั้งที่ 3 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2548 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
ครั้งที่ 3 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการครั้งที่ 3 ของผูชว ยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี
ระเบียบวาระที่ 4.2

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ฉบับป พ.ศ.2544 สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ.2544 และสาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจํานวน 3
หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ.2544 ซึ่งจะเริ่มใช
ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ เพิ่มรายวิชาเลือกใน
กลุมวิชาดานคณิตศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอปรับปรุงแกไขขอความกลุมวิชาเลือกเปน
“และรายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรายวิชาหรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ภาควิชาคณิตศาสตรไดรับอนุมัติ
ใหเพิ่มเติมภายหลัง”
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับป พ.ศ.2544 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแต
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ เพิ่มรายวิชาเลือกใน
กลุมวิชาดานคณิตศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอปรับปรุงแกไขขอความทายกลุมวิชา
เลือกเปน “และรายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกตและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรายวิชาหรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ภาควิชาสถิติไดรับอนุมัติให
เพิ่มเติมภายหลัง”
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ฉบับป พ.ศ.2548 ซึ่งจะ
เริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไข คือ เพิ่มรายวิชา
เลือกในกลุมวิชาดานคณิตศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอปรับปรุงแกไขขอความทายกลุม
วิชาเลือกเปน “และรายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
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สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรายวิชาหรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ภาควิชา
คณิตศาสตรไดรับอนุมัติใหเพิ่มเติมภายหลัง
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจํานวน 3 หลักสูตรดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน 3 หลักสูตรดังกลาว แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ.2545 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต ฉบับป พ.ศ.2534

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจํานวน 2
หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับป พ.ศ.2545 ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป สาระในการปรับปรุง
แกไขคือ
- ขอเปลี่ยนชื่อวิชาเสริมพื้นฐานรายวิชา 517 503 การโปรแกรมพื้นฐานและ
โครงสรางขอมูล 4(4-0-8) เปนรายวิชา 517 503 การโปรแกรมพื้นฐาน 3(3-0-6)
- ขอปรับปรุงหนวยกิตจาก 4 หนวยกิตเปน 3 หนวยกิต
- ขอปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดของรายวิชาเสริมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ฉบับป พ.ศ.2534 ซึ่งจะเริ่ม
ใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ
- ขอเปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาเสริมพื้นฐานจํานวน 1 รายวิชาคือ
รายวิชา 511 501 คณิตศาสตรสําหรับนักสถิติ เปนรายวิชา 515 504 คณิตศาสตรสําหรับนักสถิติ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจํานวน 2 หลักสูตรดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน 2 หลักสูตรดังกลาว แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4

อัตราคาหนวยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬา (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬา (หลั ก สู ต รใหม ) ฉบั บ ป พ.ศ.2548 ตั้ ง แต ภ าคการศึ ก ษาต น ป ก ารศึ ก ษา 2548 เป น ต น ไป
คณะศึกษาศาสตรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2548 เห็นชอบใหกําหนดอัตราคาหนวยกิตรายวิชาของหลักสูตรดังกลาวตามรายละเอียดในเอกสาร
อัตราคาหนวยกิตรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการกํา หนดอั ต ราค า หน ว ยกิ ต รายวิ ช า
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 ตามที่เสนอ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552

สรุปเรื่อง
เพื่อใหการเตรียมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 สําหรับ
เปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในอนาคตและใหการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 ตามรายละเอียดในเอกสาร
(ราง) คําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบในรายชื่ อ ตามเอกสาร (ร า ง) คํา สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 แลวจะไดนําเสนออธิการบดี
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อตามเอกสาร (ราง) คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 แลวใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.6

รายงานผลการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ของผูชวยศาสตราจารย จุไรรัตน ลักษณะศิริ คณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามคํา สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ 242/2547 ลงวั น ที่ 8 มี น าคม 2547 อนุ มั ติ ใ ห
ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเรียบเรียงหนังสือ
เรื่อ ง “อักษรยุคอารยธรรมโบราณ” มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2548 และที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2547 ใหความเห็นชอบ
รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 1 และใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อเรื่อง
เปน “ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ” นั้น
บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ ไดสงรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ เรื่อง “ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ” ฉบับสมบูรณ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตรครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ไดรับทราบผลการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณของผูชวยศาสตราจารย จุไรรัตน ลักษณะศิริ
ระเบียบวาระที่ 4.7

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการประสานความรวมมือกับสํานักงานเทศบาลเมือง
ชุมพร ที่จะรวมมือทางวิชาการในการจัดโครงการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรม เพื่อเปนการเพิ่มพูนศักยภาพ
ของบุคลากรสวนทองถิ่นในภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะวิทยาการจัดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการชุมชน หรือการจัดการธุรกิจทั่วไป ใหกับผูนําชุมชนในเขตจังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง เชนเดียวกับที่คณะดําเนินการอยูที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรี
สําหรับ รูปแบบการเรียนการสอนจะไดมีการพัฒนาไปจากการบรรยายในหองเรียนเพียง
อยางเดียว ไปเนนที่การปฏิบัติและการเรียนแบบโครงการ (project oriented) เนนการสื่อสารกันดวย
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เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนเปนผูมีประสบการณมาระดับหนึ่งแลว การเรียนจะใชวันเสาร – วันอาทิตย
ทําแบบ module เปนหลัก
ในสวนของสํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร จะจัดหาและลงทุนดานสถานที่เรียนที่เหมาะสม
(ขณะนี้ดานสถานที่เรียนหาไดแลว) หองคอมพิวเตอร ที่พักสําหรับคณาจารยและที่ทํางาน คณะวิทยาการจัดการ
เปนผูดูแลควบคุมมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษา
สวนผูเรียนจะเปนผูออกคาใชจายในการศึกษาเองตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ
จะกันเงินประมาณ 10% ของรายไดไวเปนกองทุนสําหรับการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในชุมพรผานการวิจัย
ในอนาคต ทั้งสองฝายจะไดรวมมือกันในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน การฝกอบรม การออก
ภาคสนามของนักศึกษา การวิจัยพื้นที่ เปนตน หรือเสมือนหนึ่งใชพื้นที่ในจังหวัดชุมพรเปนหองปฏิบัติการ
ภาคสนามสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร โดยจะมีพิธลี งนาม
บันทึกความเขาใจรวมกันในลําดับตอไป
ปดประชุมเวลา 12.20 น.

(นางสาวศุภาวรรณ ถาวรล้ําเลิศ)
ผูจดรายงานการประชุม

