
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่  15/2550 

         วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2550 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

                                …………….……………….. 
 

ผูมาประชุม 
1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี                   ประธานที่ประชมุ 

2. รศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ                    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร 

4. อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร 

  และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 

5. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

  และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร 

6. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  เพชรบุรี           

7. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

8. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

9. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

10. ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม 

11. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

12. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

13. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

14. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

15. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

16. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกติชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

17. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

18. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

19. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย             

20. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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21. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ                      

22. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย  

 
ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference  

1. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   
 
ผูไมมาประชมุ          

1. ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป    ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา 11.40 น.                         
 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง   

ตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 14/2550              

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 14/2550  เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2550 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

      
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี 

1. คณะมัณฑนศิลปประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2549 ในรายวิชาดังตอไปน้ี 

- รายวิชา 360 104 Basic Drawing II ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  

- รายวิชา 361 206 Oriental Decorative Arts ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย         

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป เมื่อวันที่ 26 

มิถุนายน 2550 
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2. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพขอแก ไขรายงานผลการศึกษาของ               

นายจินตนาการ มณีรัตน รหัสประจําตัว 0146060 ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2549  
- ขอถอน รายวิชา 211 202 Painting VI A  

- ขอเพิ่ม รายวิชา 211 232 Painting VI B และรายงานผลการศึกษาเปน C+ 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 
- ขอเพิ่ม รายวิชา 211 233 Painting VII B 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ครั้งที่ 5/2550 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ไดเห็นชอบอนุมัติใหเพิ่ม-ถอนรายวิชาและแกไขรายงานผลการศึกษาได 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนกลยุทธแหงชาติวาดวยการพัฒนางานสัตวทดลอง พ.ศ. 2550-2553 

   
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใน    

แผนกลยุทธแหงชาติวาดวยการพัฒนางานสัตวทดลอง (พ.ศ. 2550-2553) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติเสนอ โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการแหงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวทดลองทําหนาที่กําหนด

นโยบายและแนวทางในการดําเนินงาน 

ตามแผนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานวิจัย งานทดสอบ   

งานผลิตชีววัตถุและงานสอนของประเทศไทยใหไดมาตรฐานสากลและสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตว   

ซึ่ งมีกลยุทธและโครงการตาง  ๆ  ที่หนวยงานที่ เกี่ยวของ  ไดแก  หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการจะตองรวมกันดําเนินการโดยคณะกรรมการ

แหงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร เห็นชอบใหปรับระยะเวลาของแผนกลยุทธ

แหงชาติวาดวยการพัฒนางานสัตวทดลอง จากป พ.ศ. 2550-2553 เปนป พ.ศ. 2551-2554 และปรับ
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งบประมาณตามแผนจาก 2,500 ลานบาท เปน 1,481.38 ลานบาท ซึ่งมีกรอบวงเงินป พ.ศ. 2551 จํานวน 

306.5 ลานบาท ดังรายละเอียดในเอกสารมติคณะรัฐมนตรีและแผนกลยุทธที่ไดแนบเสนอประกอบการประชุม 

แตเนื่องจากงบประมาณการดําเนินการตามแผนดังกลาว สํานักงบประมาณใชหลักการให       

ตั้งจากหนวยงานตนสังกัด ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นความสําคัญของ

การพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวทดลองวาจะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาท่ี

ศึกษาคนควาวิจัยและจัดการเรียนการสอนดานชีวการแพทย วิทยาศาสตร ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ

สามารถพัฒนาองคความรูเดิมใหถูกตองนาเชื่อถือตลอดจนคนพบองคความรูใหม ๆ และนําองคความรูดังกลาว

ไปใช เพื่อจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน

ตามมาตรฐานสากลได จึงขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการตั้งงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการดําเนินการตามแผนดังกลาวเปนอันดับตน ๆ เพื่อใหภาพรวมของการพัฒนาเปนไปตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาตั้งงบประมาณ

โดยจัดลําดับความสําคัญเพื่อการดําเนินการตามแผนกลยุทธแหงชาติวาดวยการพัฒนางานสัตวทดลองสําหรับ

การพัฒนางานเลี้ยงและการใชสัตวทดลองเพื่อใหไดมาตรฐานสากลและสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตว 

ดังนี้  

1. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย  ประธาน 

2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

4. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 การแตงตั้งกรรมการวิชาการ สาขาวิชามนุษยศาสตร 

   
สรุปเรื่อง 
  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ 307/2550  ลงวันที่ 16  กุมภาพันธ 2550 แตงตั้งอาจารย 

พนิดา หลอเลิศรัตน เปนกรรมการวิชาการ สาขามนุษยศาสตร โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2550 นั้น  

  เนื่องจาก อาจารย พนิดา หลอเลิศรัตน  ไดรับทุน Fellowship ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ณ University of California, Riverside ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งแตวันที่ 3  
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กันยายน 2550 เปนตนไป ดังนั้นอาจารย พนิดา หลอเลิศรัตน จึงประสงคขอลาออกจากการเปนกรรมการ

วิชาการ  สาขามนุษยศาสตร  ในการนี้คณะโบราณคดีจึงประสงคขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ               

สาขามนุษยศาสตร โดยเสนอชื่อผูชวยศาสตราจารยวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ เปนกรรมการวิชาการ สาขา

มนุษยศาสตร  แทน อาจารย พนิดา หลอเลิศรัตน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวารุณวรรณ   

ตั้งสุวรรณ  เปนกรรมการวิชาการ สาขามนุษยศาสตร แทน อาจารย พนิดา หลอเลิศรัตน แลวใหนําเสนอ

อธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบการเบิกจายเงินคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการ

นักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กองกิจการนักศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อเปนคาตอบแทนอาจารย     

ที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาดานตาง ๆ เชน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาคณะวิชา     

ตาง ๆ และอาจารยที่ปรึกษาชมรมที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายตาง ๆ     

ซึ่งการขอเบิกจายเงินคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาดานตาง ๆ ยังไมไดกําหนดไวในระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538 นั้น 

ในการนี้กองกิจการนักศึกษาขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการเบิกจายเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538 ขอ 14 กําหนดวา “คาตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบนี้ให

อธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี” ดังนั้น กองกิจการนักศึกษาขอเสนอหลักเกณฑการเบิก

จายเงินคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาดังนี้ 

1. ประธานกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไมเกินเดือนละ             

2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน) 

2. รองประธานกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

ที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับวิทยาเขต ประธานกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาระดับคณะวิชา 

กรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาดานตาง ๆ ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) 

3. อาจารยที่ปรึกษาชมรมหรืออาจารยที่ปรึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีลักษณะงานคลายกัน   

ไมเกินเดือนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) 
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ทั้งนี้ ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาตามคําส่ังของมหาวิทยาลัย    

ใหเบิกจายคาตอบแทนไดเพียงตําแหนงเดียว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาตอบแทนอาจารย 

ที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษาตามขอ 1- ขอ 3 แลวใหจัดทําเปนประกาศเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การพิจารณามอบเครือ่งหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก                           

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เพิ่มเตมิ) 
   

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550 เห็นชอบรายชื่อ

ขาราชการ  พนักงานและลูกจางซึ่งเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือถึงแกกรรม จํานวน 37 ราย  ซึง่มี

คุณสมบัติที่จะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

เครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ือง หลักเกณฑการมอบเครื่องหมาย

เกียรติคุณและของที่ระลึกฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน  2547 แลวนั้น  

ในการนี้ฝายบริหารและธุรการขอสงรายชื่อขาราชการและลูกจางประจําซึ่งคณะวิชา/

หนวยงานมีความประสงคเสนอขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

(เพิ่มเติม) อีกจํานวน 2 รายดังนี้ 

- คณะสถาปตยกรรมศาสตรโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจํา         

คณะสถาปตยกรรมศาสตรครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ใหความเห็นชอบในการขอเครื่องหมาย

เกียรติคุณและของที่ระลึก ฯ ใหแก นายกําธร กุลชล เกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

- หอศิลป  วังทาพระโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําหอศิลป              

ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ใหความเห็นชอบในการขอเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ฯ 

ใหแก นายอมร วิเศษศรี ซึ่งถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อขาราชการและลูกจางประจํา จํานวน 2 

ราย (เพิ่มเติม) ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ.2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑการมอบ

เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน  2547 แลวใหดําเนินการตอไป 
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อนึ่ง  ประธานไดมอบหมายใหฝายบริหารติดตามความคืบหนาในเรื่อง การเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณใหเปนกรณีพิเศษ

แกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งที่ประชุมคณบดีไดมีมติไปแลวในการประชุมครั้งที่ 11/2550        

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550 ดวย 
 
ระเบียบวาระที่  4.5            การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะวิทยาการจัดการ 
    
สรุปเรื่อง 
  ตามคํา ส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  322/2548 ลงวันที่  9  มีนาคม  2548 โดยมติ                     

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

คณะวิทยาการจัดการโดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 8 มีนาคม 2550 

นั้น บัดนี้คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550       

ไดพิจารณาแลว ขอเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการอํานวยการ

คณะวิทยาการจัดการจํานวน 3 รายดังนี้ 

1. นายไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 

2. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 

3. รองศาสตราจารย ดร.สากล  จริยวิทยานนท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

จํานวน 3 รายตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะวิทยาการจัดการตาม

ขอ 5 และขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับและ

คณะที่เปนสวนราชการซึ่งมีสวนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. 2547 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัเวท                                  

(หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)  
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา      

เภสัชเวท (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาปลาย          

ปการศึกษา 2550 เปนตนไป  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติ ใหความเห็นชอบในการขออนุมัติ เปดสอนหลัก สูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) แลวใหนําเสนอ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
 
ระเบียบวาระที่ 4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร       

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)  
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางเภสัชศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาปลาย              

ปการศึกษา 2550 เปนตนไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการ

กล่ันกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพประสงคขออนุมัติ เปดสอนหลัก สูตร                  

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยกําหนดเปดสอนดังนี้  

- แผน ก แบบ ก 1  เร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 

- แผน ก แบบ ก 2  เร่ิมใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร                  ศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) แลวใหเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   
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ระเบียบวาระที่ 4.9 การจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
(วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระที่ 4.10  ขออนุมตัิเปดหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย               

ฉบับป พ.ศ. 2547 ในลักษณะโครงการพิเศษ 
                         

สรุปเรื่อง  
ตามที่คณะมัณฑนศิลปไดรับอนุมัติหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตง

กาย ฉบับป พ.ศ. 2547 โดยสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 แลวนั้น เพื่อให

การดําเนินการผลิตบัณฑิตตอบสนองตอการพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ และเปนการ

สนับสนุนการขยายตัวเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมแฟชั่น ตลอดจนชวยพัฒนาและสงเสริมตอบสนอง

ความตองการของตลาด ดานกําลังคนในปจจุบันและอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป 

ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบกําหนดใหเปดการเรียนการสอนหลักสูตร

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ฉบับป พ.ศ. 2547 ในลักษณะโครงการพิเศษ ตั้งแต        

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป โดยกําหนดจํานวนรับนักศึกษาจํานวน 45 คน พรอมนี้            

คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติเปดหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ฉบับป          

พ.ศ. 2547 ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยใหมีการจัดเก็บอัตราคาลงทะเบียนของนักศึกษาในลักษณะ        

เหมาจาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2551 เปนตนไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย ฉบับป พ.ศ. 2547 ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยใหมีการจัดเก็บอัตรา

คาลงทะเบียนของนักศึกษาในลักษณะเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) ทั้งนี้ 

ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1  โครงการพระราชดําริสวนพระองค (หมูบานเด็กกําพรา) 
  
สรุปเรื่อง 
 ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชปรารภกับอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เพื่อขอความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกําพรา

ในโครงการพระราชดําริสวนพระองค (หมูบานเด็กกําพรา) ซึ่งมหาวิทยาลัยยินดีสนองรับงานโครงการ

พระราชดําริสวนพระองค (หมูบานเด็กกําพรา) โดยมหาวิทยาลัยจะขอความอนุเคราะหจากภาควิชาจิตวิทยา/ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร สุขภาพของคณะศึกษาศาสตร  สาขาวิชาการละครของคณะอักษรศาสตร                     

คณะเภสัชศาสตร ในการพิจารณาสนับสนุนโครงการพระราชดําริสวนพระองค (หมูบานเด็กกําพรา) สําหรับ

รายละเอียดความคืบหนาของโครงการพระราชดําริดังกลาว ประธานจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5.2 เทวาลัยองคพระคเณศเฉลิมพระเกียรติประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  
สรุปเรื่อง 
 ดวย  ผศ .ดร .วันชัย  สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการและรักษาราชการแทน                

รองอธิการบดี เพชรบุรี เสนอขอหารือตอที่ประชุมในการจัดสรางเทวาลัยองคพระคเณศเฉลิมพระเกียรติประจํา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจากงบคาดําเนินการกอสรางเทวาลัยองคพระคเณศ

เฉลิมพระเกียรติประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระหวางจํานวน 30 ลาน

บาทขึ้นไป  ซึ่งเปนจํานวนที่คอนขางสูงมาก  จึงขอหารือท่ีประชุมวา ในระยะแรกของการประดิษฐาน              

องคพระคเณศเฉลิมพระเกียรติประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ชั่วคราว) ควรจะ

อยูในลักษณะอยางไร หรือจะมอบหมายใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนประธาน

คณะอนุกรรมการดําเนินงานจัดสรางองคพระคเณศและสรางเทวาลัยองคพระคเณศเฉลิมพระเกียรติประจํา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามคําส่ังที่ 1569/2549 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 เปน

ผูพิจารณาการจัดหาทุนเพื่อการจัดสรางเทวาลัยองคพระคเณศเฉลิมพระเกียรติประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดวยการจัดสรางวัตถุมงคลพระคเณศเพิ่มเติมอีกหรือไม และเห็นควรอนุญาตให

ประชาชนทั่วไปเขามาสักการะบูชาไดหรือไม 

  จึงเสนอที่ประชมุเพื่อพจิารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการดังนี้ 

1. ในระยะแรกของการประดิษฐานองคพระคเณศเฉลิมพระเกียรติประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ชั่วคราว) เห็นชอบใหจัดตกแตงสภาพแวดลอมงานภูมิสถาปตยใหมี

ความสวยงาม เหมาะสมและสงางามตอการสักการะบูชาของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและประชาชนทั่วไป 

2. อนุญาตใหประชาชนทั่วไปสามารถเขามาสักการะบูชาองคพระคเณศเฉลิมพระเกียรติ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรไดโดยใหคํานึงถึงระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ราชการดวย 

3. เห็นชอบให รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนประธาน

คณะอนุกรรมการดําเนินงานจัดสรางองคพระคเณศและสรางเทวาลัยองคพระคเณศเฉลิมพระเกียรติประจํา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามคําส่ังที่ 1569/2549 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรางวัตถุมงคลพระคเณศ (เพิ่มเติม) เพื่อสมทบทุนในการกอสรางเทวาลัย

ประดิษฐานองคพระคเณศเฉลิมพระเกียรติประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตอไป 
 
ปดประชุมเวลา 12.45 น. 
 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองตามที่ไดแกไขแลว 


