
                 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                      ครั้งที่  15/2548 
                            วันอังคารที่  2  สิงหาคม  2548 
        ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

           --------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
   1.   รศ.ดร.วิวัฒนชัย  อัตถากร  อธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 
   2.  อ.ดร.จิตติมา  อมรพิเชษฐกูล  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
   3.  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บวัเวช  รองอธิการบด ี เพชรบุรี 
   4.   รศ.ดร.วสิาข  จัติวัตร   รองอธิการบดีฝายวิชาการ               
   5.  รศ.ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
   6.  อ.ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา        
   7.  อ.สกุล  บุณยทัต   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
   8.   ผศ.สาทิศ  ชูแสง   รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย                   
  9.   อ.ดร.สุวฒัน  ทาสุคนธ  รองอธิการบด ี พระราชวังสนามจันทร 
10.   อ.ปญญา  วจิินธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
11.   รศ.สุรพล  นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี  
12.   ผศ.วาสิฏฐ  อิม่แสงจันทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
13.   อ.นพดล  ยุทธมนตรี   รองคณบดีฝายบริหาร  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป 
14.   อ.จันทิวา  สุรเชษฐพงษ  คณบดีคณะอักษรศาสตร      
15.   รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
16.   ผศ.ดร.ปราณ ี นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
17.   ผศ.ดร.เกษร  จันทรศิริ  รองคณบดีฝายวิชาการ 
      รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร  
18.   ผศ.ดร.ปาน  พมิพา   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
19.   อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 
20.   รศ.ดร.วชิยั  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
21.   ผศ.ดร.วนัชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
22.   อ.ชัยชาญ  ถาวรเวช   คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
23.   รศ.ดร.จิราวรรณ  คงคลาย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     
24.   ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ 
25.   ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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26.   ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
27.   อ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
28.   รศ.วิโชค  มุกดามณี    ผูอํานวยการหอศิลป 
29.   อ.สุรเชษฐ  สมุหเสนีโต  รองประธานสภาคณาจารย  รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย 
         
ผูไมมาประชมุ 

1.   อ.เจริญ  คัมภีรภาพ รองอธิการบดีฝายทรัพยสินทางปญญา     ไปราชการตางประเทศ 
                              และภูมิปญญาทองถิ่น        
   2.  รศ.สุรศักดิ์  เจริญวงศ  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม       ติดราชการ 
   3.   อ.วฒันพนัธุ  ครุฑะเสน  คณบดีคณะมณัฑนศิลป        ติดราชการ 
   4.   รศ.ดร.สินธุชัย  แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร                                ไปราชการตางประเทศ 
   5.   ผศ.ดร.บญุศรี  จงเสรีจิตต  ประธานสภาคณาจารย        ติดราชการ    
เปดประชุมเวลา  11.30  น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว      ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  14/2548                         
   เมื่อวันอังคารที่  19  กรกฎาคม  2548   
 

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากรครั้งที่  14/2548  เมื่อวันอังคารที่  19 กรกฎาคม  2548 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติใหแกไขรายงานการประชมุดังนี้ 
  หนา 3  วาระที่  2.1 บรรทัดที่  6  ใหแกไขเปน  “.....เชิญ นายจาตุรงค  ฉายแสง                    
รองนายกรัฐมนตรี.....”   
  หนา  4  วาระที ่2.3  บรรทัดที่ 6 ใหตัดคําวา  “.....จังหวัดนครปฐม”  ออก 
  หนา 7 บรรทัดที่ 15 – 16 ใหปรับลําดบัท่ี 4 – 5 ของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย  (ใหม)  เปนดังนี้ 
   4.  ผูชวยศาสตราจารยพรพจน  สุขเกษม  กรรมการ 
   5.  รองศาสตราจารยชนัญ วงษวิภาค  กรรมการ 
  หนา 9 วาระที่ 4.3 วาระที่ 4.4 วาระที่ 4.5 วาระที ่ 4.6 ใหปรับขอความใหมโดยใหสรุป
สาระสําคัญของการปรับแกไข  (ราง) ประกาศ  (เพิม่เติม)  ตามที่ที่ประชมุเสนอแนะ  
  แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว  
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 สรุปผลการเบกิจายงบประมาณประจาํป พ.ศ.2548 ไตรมาสที่ 3 
    
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบกิจายเงินงบประมาณประจาํป พ.ศ.2548 ของมหาวิทยาลัย 
ไตรมาสที่ 3 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2547 – เดือนมิถุนายน 2548 ดังนี้ 
  1.  งบประมาณประจาํป พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งส้ิน 880.240 
ลานบาท  โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 880.240 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
100.000  ของงบประมาณที่ไดรับ  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายไดทั้งส้ิน 571.581  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ 64.935 
  2.  งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งสิ้น  247,662,700 บาท  (สองรอยส่ีสิบ
เจ็ดลานหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
จํานวน 247,662,700 บาท (สองรอยส่ีสิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) ประกอบดวย      
คาครุภัณฑจาํนวน 114,232,700 บาท  (หนึ่งรอยสิบส่ีลานสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน)   
คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน  133,430,000 บาท  (หนึ่งรอยสามสิบสามลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน)   
คิดเปนรอยละ 100.000 ของงบลงทุนทั้งหมด  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 3 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียง 
57,658,318.53  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  23.280  ของงบลงทุนทั้งหมด 
  3.  มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 
ณ ส้ินไตรมาส 3  รอยละ 78.319  และสามารถเบิกจายไดเพียงรอยละ 64.935  ซึ่งต่ํากวาแผนที่กาํหนดไว 
  ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 รัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น
รอยละ 92 และเปาหมายการเบิกจายงบลงทนุรอยละ 72 และรัฐบาลกําหนดใหสวนราชการรายงานความคืบหนา
ในการกอหนี้ผูกพันตลอดจนการใชจายงบประมาณทุกส้ินเดือน 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชมุรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ 2.2 สรุปผลการประชุมปฏิบตัิการเรื่อง   “การศึกษาความตองการกําลังคนของ           

กลุมอุตสาหกรรมบริการ” 
  

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให นายธนิต อังควินิจวงศ ผูอาํนวยการกองแผนงาน 
เขารวมประชุมปฏิบัติการ  เร่ือง “การศึกษาความตองการกําลังคนของกลุมอุตสาหกรรมบริการ” เมื่อวันพุธที่ 
29  มิถุนายน  2548  ณ  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   
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  บัดนี้  นายธนิต  อังควินิจวงศ  ไดสรุปสาระสําคัญของการประชุมปฏิบัติการเรื่องดังกลาว 
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้ 
  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.  กลุมอุตสาหกรรมโรงแรม  ไดแก  ผูแทนบริษัทดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด  
บริษัทโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน  จํากัด  และบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จํากัด (มหาชน) 
  ทั้งนี้ ผูแทนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมบริการไดมีความเห็น             
และขอเสนอแนะดังนี้ 
  กลุมอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีการขนสง 
  (1)  อุตสาหกรรมดานการพาณิชยนาวีและการขนสงทางน้ํา  เปนอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให
การสนับสนุนและมีอนาคต  ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานแลวประเทศไทยยังมีบุคลากรดานนี้นอยมาก
ทั้งในปจจุบันการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมดังกลาวของศูนยฝกพาณิชยนาวียังมีจาํนวนไมเพียงพอ  
นอกจากนี้ยังมีความตองการตําแหนงวิศวกรเครื่องกลเรือซึ่งปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนที่จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แตก็ยังมีจํานวนไมเพียงพอ  รวมทั้งยังมีความตองการ
บุคลากรตําแหนงวิศวกรออกแบบเรือซึ่งขณะนี้ยังไมมีการจัดการศึกษาสาขาดังกลาวในประเทศไทย 
  (2)  บุคลากรที่ผลิตในปจจุบันยังมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมดีพอ ทําให
เสียเปรียบประเทศเพื่อนบาน เชน ฟลิปปนส  หรือ อินเดีย  เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเปน
ตอการประกอบอาชีพดังกลาว 
  (3) การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาควรมีความสอดคลองกับอุตสาหกรรมในบริเวณ 
ใกลเคียงเพื่อใหสามารถเอื้อประโยชนรวมกัน  โดยเอกชนสามารถใหสถาบันการศึกษาใชเปนสถานที่ฝกงาน
สําหรับนักศึกษาได 
 
 
  กลุมอุตสาหกรรมโรงแรม 
  (1)  ธุรกิจดานการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมการบริการที่สามารถสรางรายไดแกประเทศ
เปนจํานวนมากและประเทศไทยยังมีศักยภาพที่ดี 
  (2)  บุคลากรจะตองมีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรเปนอยางดี  
และจะตองเปนผูมี  Service  Mind  รวมทั้ง Service  Attitude  ในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวา
คุณลักษณะของจิตใจที่เปนไทยซึ่งเปนจุดเดน  เชน  ความนอบนอม  ความเกรงใจ  ในตัวบุคลากรที่ผลิตใน
ปจจุบันมีนอยลง 
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  (3)  นอกจากคุณสมบัติตาม (2)  แลว  บุคลากรควรจะตองมีความคิดสรางสรรคและ
สามารถคิดพัฒนางานของตนเองได 
  (4) ในปจจุบันมีความตองการบุคลากรในสาขาการจัดการอตุสาหกรรมภัตตาคารสมัยใหมซึ่ง       
ยังไมมีสถาบันการศึกษาใดเปดสอน 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและเสนอเปนขอมูลแกคณะวิชาเพือ่การปรับปรุงหลักสูตรหรือเปดหลักสูตร 
(ใหม)  ที่สอดคลองกบัความตองการกาํลังคนของกลุมอุตสาหกรรมบริการตอไป 
   
ระเบียบวาระที่ 2.3 การแกไขคาระดับผลการศกึษา 
     
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะอกัษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดบัผลการศึกษา 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 
  ซึ่งการขอแกไขคาระดบัผลการศึกษาจํานวน 2 รายวชิาไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ประจําคณะอักษรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 แลว 
  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา
ดังกลาวแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชมุรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ 2.4 การปรับสถานภาพและระบบการจดัการศูนยเครื่องมอืกลางมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร) 
     
สรุปเรื่อง 
  ตามบันทึกที่ ศธ 0520.205/บ. ลงวันที่ 13 มีนาคม 2548 คณบดีคณะวิทยาศาสตร  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผูรักษาการใน 
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยเครื่องมือกลางฯ ในขณะนั้น ไดเสนอเรื่องขอปรับโครงสรางองคกรและระบบการ         
จัดการของศูนยเครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร)  และไดมีการประชุมหารือ
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การปรับโครงสรางองคกรและระบบการจัดการของศูนยเครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร)  รวมกันกับอธิการบดี  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548  ผลการประชุมหารือการปรับโครงสราง
องคกรและระบบการจัดการของศูนยเครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร)  
มีสาระที่สําคัญดังนี้ 

1.  อุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรในของศูนยเครื่องมือกลางฯ ใหโอนครุภัณฑไป
อยูในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร 

2. อุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีใชงานที่คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หาก 
คณะฯ มีความพรอมที่จะใหบริการวิชาการแกหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหคณะฯ 
จัดทําบัญชีรายการอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อรวบรวมเปนขอมูลสําหรับเปดใหบริการตอไป 

3. ใหแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการใชอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรตาม
ขอ 2 โดยประกอบดวยคณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดีคณะเภสัชศาสตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวาระคราวละ 2 ป 
คณะกรรมการฯ ดังกลาว มีหนาที่ดําเนินงานสนับสนุนดานขอมูลของอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร 
ที่มีใชงานที่คณะตาง ๆ ที่พรอมจะใหบริการทางวิชาการ เชน รายการอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร  
อัตราคาบํารุง  หลักเกณฑและขั้นตอนการใชงาน  เปนตน 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการใชอุปกรณ 
และเครื่องมือวิทยาศาสตรตามขอ 3 แลว   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชมุรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
    ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที ่3                            

ของผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศม ี ชูทรงเดช  คณะโบราณคด ี        
  
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 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏบิัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู 
ทางวิชาการครั้งที่ 3  ของผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชูทรงเดช  คณะโบราณคดี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร                

ฉบับป พ.ศ.2544  สาขาวิชาสถิต ิ ฉบับป พ.ศ.2544  และสาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต  ฉบับป พ.ศ.2548           

         
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจาํนวน 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
เร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย 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
ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจาํนวน 3 หลักสูตรดังกลาว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน 3 หลักสูตรดังกลาว   แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณติศาสตร          

และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฉบับป พ.ศ.2545  และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถติปิระยุกต  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
โครงสรางขอมลู  4(4-0-8)  เปนรายวิชา  517 503  การโปรแกรมพื้นฐาน  3(3-0-6) 
   -  ขอปรับปรุงหนวยกิตจาก 4 หนวยกิตเปน 3 หนวยกิต 
   -  ขอปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดของรายวิชาเสริมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร 
  2.   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต  ฉบบัป พ.ศ.2534  ซึ่งจะเริ่ม
ใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป  สาระในการปรบัปรุงแกไขคือ  
   -  ขอเปลี่ยนรหัสวิชาและคาํอธิบายรายวิชาเสริมพื้นฐานจํานวน 1 รายวิชาคือ 
รายวิชา 511  501  คณิตศาสตรสําหรับนักสถิติ  เปนรายวิชา 515  504  คณิตศาสตรสําหรับนักสถิติ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจํานวน 2 หลักสูตรดังกลาว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
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มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
จํานวน 2 หลักสูตรดังกลาว  แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4  อัตราคาหนวยกิตในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร            

การกีฬา  (หลกัสูตรใหม)  ฉบับป พ.ศ.2548       
  
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร            
การกีฬา (หลักสูตรใหม) ฉบับป พ.ศ.2548 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2548 เปนตนไป                   
คณะศึกษาศาสตรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2548 เห็นชอบใหกําหนดอัตราคาหนวยกิตรายวิชาของหลักสูตรดังกลาวตามรายละเอียดในเอกสาร 
อัตราคาหนวยกิตรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาหนวยกิตรายวิชา 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวทิยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรใหม) ฉบบัป พ.ศ.2548 ตามที่เสนอ 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5 การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ                        

พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552           
  
สรุปเรื่อง 
  เพื่อใหการเตรียมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 สําหรับ             
เปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในอนาคตและใหการจัดทาํแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 ตามรายละเอียดในเอกสาร  
(ราง)  คําส่ังการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552  
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในรายชื่อตามเอกสาร (ราง) คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552  แลวจะไดนําเสนออธิการบดี      
ลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อตามเอกสาร (ราง) คําส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2552 แลวใหนําเสนออธิการบดี         
ลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  รายงานผลการไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ                    

ของผูชวยศาสตราจารย จุไรรัตน  ลักษณะศิริ  คณะอักษรศาสตร           
  
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 242/2547 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2547 อนุมัติให              
ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน  ลักษณะศิริ  ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อเรียบเรียงหนังสือ  
เร่ือง  “อักษรยุคอารยธรรมโบราณ”  มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547  ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2548 และที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2547 ใหความเห็นชอบ
รายงานผลการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 1 และใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อเร่ือง
เปน  “ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ” นั้น   
  บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารยจุไรรัตน  ลักษณะศิริ  ไดสงรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ  เร่ือง  “ตัวเขียนยุคอารยธรรมโบราณ”  ฉบับสมบูรณ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะอักษรศาสตรครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ไดรับทราบผลการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการฉบบัสมบูรณแลว 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู 
ทางวิชาการฉบับสมบูรณของผูชวยศาสตราจารย จุไรรัตน  ลักษณะศิริ  
 
ระเบียบวาระที่ 4.7  บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  และสํานักงานเทศบาลเมืองชมุพร          
  
สรุปเรื่อง 
  ดวยคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการประสานความรวมมือกับสํานักงานเทศบาลเมือง
ชุมพร ที่จะรวมมือทางวิชาการในการจัดโครงการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรม เพื่อเปนการเพิ่มพูนศักยภาพ 
ของบุคลากรสวนทองถิ่นในภาครัฐและภาคเอกชน โดยคณะวิทยาการจัดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการชุมชน  หรือการจัดการธุรกิจทั่วไป  ใหกับผูนําชุมชนในเขตจังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง  เชนเดียวกับที่คณะดําเนินการอยูที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบรีุ 
  สําหรับรูปแบบการเรียนการสอนจะไดมีการพัฒนาไปจากการบรรยายในหองเรียนเพียง
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 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ 
  จึงเสนอทีป่ระชมุพจิารณาใหความเห็นชอบบนัทึกความเขาใจวาดวยความรวมมอืทางวชิาการ 
ระหวางคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และสํานักงานเทศบาลเมืองชมุพร 

 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มมีติใหความเห็นชอบบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมอืทางวิชาการ 
ระหวางคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และสํานักงานเทศบาลเมืองชมุพร  โดยจะมพีิธลีงนาม
บันทึกความเขาใจรวมกันในลาํดับตอไป 
  
ปดประชุมเวลา  12.20  น. 
 
 
 
 
          (นางสาวศุภาวรรณ   ถาวรล้ําเลิศ) 
                  ผูจดรายงานการประชุม 
 
 


