
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                             ครั้งที่  19/2550 

         วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2550 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน 

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

ผูมาประชุม  
1. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร                    ประธานที่ประชุม 

       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร 

       และรักษาราชการแทนผูรักษาราชการแทน 

       อธิการบดมีหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3. อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย           

4. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

5. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  เพชรบุรี 

6. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

7. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

       และรักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายกิจการนักศึกษา 

8. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

9. ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม 

10. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

11. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

12. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดคีณะโบราณคดี 

13. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

14. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

15. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

16. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

17. อ.วิศิษฏ  วงษวิไลวารินทร  ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพฒันา 

      แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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18. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย             

19. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

20. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล  ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ        

21. ผศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป 

22. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย         

 
ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 

1. อ.สาธิต     บุญนอม   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

      แทนคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

   
ผูไมมาประชมุ 

1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี  ไปราชการตางประเทศ  

2. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  ติดราชการ 

      และการสือ่สาร 

3. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตร   ติดราชการ 

      และเทคโนโลยีการเกษตร 
 
เปดประชุมเวลา 11.00 น.                         

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 18/2550                     
                                เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 18/2550  เมือ่วันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่  13/2545  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ไดใหความเห็นชอบ             

ในการปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหม โดยใหกองบริการการศึกษาจัดทําคําส่ังรายชื่อคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรและรายงานใหที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือนนั้น บัดนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงาน      

ใหทราบวา ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2550 กองบริการการศึกษาไดจัดทําคําส่ังแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)  บัณฑิตวิทยาลัย และไดจัดทําคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1540/2550 เร่ือง

แกไขคําส่ังที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1449/2550 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 โดยขอยกเลิกรายชื่ออนุกรรมการ

ลําดับที่ 5 ของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) 

2.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท (หลักสูตร

นานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551)  บัณฑิตวิทยาลัย 

3.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทาง         

เภสัชศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)  บัณฑิตวิทยาลัย 

4.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550)  บัณฑิตวิทยาลัย 

5.  ไดจัดทําคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1501/2550 เร่ือง แกไขคําส่ังที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ 1135/2550 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ในสวนของรายชื่ออนุกรรมการลําดับท่ี 3 ของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)  คณะวิทยาศาสตร  

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.2 การทวงติงผลการตัดสินรางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ        

ครั้งที่ 53 และขอใหงดการเผยแพรผลงานภาพ “ภิกษุสันดานกา” 
       
สรุปเรื่อง  

ตามที่ไดมีหนังสือจํานวน 3 ฉบับเพื่อรองเรียนเกี่ยวกับภาพผลงานที่ไดรับรางวัลประกาศนียบัตร

เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 53 ชื่อผลงาน  “ภิกษุสันดานกา”                  
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ของนายอนุพงษ จันทร วาเปนภาพประเภทเสียดสีหรือหมิ่นเหมตอการดูหมิ่นเหยียดหยามพระภิกษุและ

พระพุทธศาสนาและไมเหมาะสมในการเผยแพรตอสาธารณชนดังนี้ 

ฉบับที่ 1 จากกลุมพระและฆราวาส วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 7 กันยายน 2550 

เร่ือง ขอใหงดเผยแพรและทําลายภาพโปสเตอรงานศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 53 

ฉบับที่ 2 จากคณะกรรมาธิการศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแหงชาติ       

ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 เร่ือง ขอทวงติงผลการตัดสินโดยขอใหพิจารณาทบทวนการใหรางวัลเหรียญทองและ

เปล่ียนแปลงแบบแผนปดประชาสัมพันธของการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 53 

ฉบับที่ 3 จากสมัชชาชาวพุทธแหงชาติ  ลงวันที่  25 กันยายน  2550 เ ร่ือง  ขอใหระงับ                  

การแสดงภาพ “ภิกษุสันดานกา” 

นอกจากนี้ยังไดเปนขาวเผยแพรทางสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นั้น 

ในการนี้ ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดสรุป

ประเด็นสําคัญการรองเรียนดังนี้ 

1. ขอใหระงับการเผยแพรโปสเตอรซึ่งเปนภาพผลงานชื่อ “ภิกษุสันดานกา” ซึ่งเปนภาพใน

โปสเตอรและเก็บใบปดประชาสัมพันธที่ใชภาพนี้เผยแพร 

2. ขอทวงติงผลการตัดสินและขอใหคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลการแสดง

ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 53 โดยขอใหพิจารณาทบทวนการใหรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1            

เหรียญทองและไมควรมอบรางวัลอื่นใดแกผลงานชิ้นนี้ พรอมทั้งควรถอนภาพนี้ออกจากการแสดงศิลปกรรม

แหงชาติ ครั้งที่ 53 

ซึ่งจากขอรองเรียนดังกลาวนี้ฝายศิลปวัฒนธรรมไดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

และตัดสินรางวัลการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 53 และผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 สรุปไดดังนี้ 

1. ผลงานที่ไดรับรางวัลชื่อ “ภิกษุสันดานกา” นี้ ศิลปนมีแนวคิดในการสรางสรรคเพื่อเปน        

การเตือนสติแกบุคคลในสังคมตามคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มิไดมีเจตนาที่จะแสดงออกถึง            

การเหยียดหยาม  ลบหลู ดูหมิ่นพระสงฆและพระพุทธศาสนาแตอยางใด โดยศิลปนนําแนวคิดมาจากคําสอน          

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เคยตรัสส่ังสอนแกภิกษุ (จากหนังสือ “คําพยากรณของพระพุทธเจา ตําราดู

พระภิกษุ” ของกลุมสืบสานปณิธานพุทธ (สปพ.) และมูลนิธิเผยแพรชีวิตประเสริฐ (ผชป.) บาลีพระพุทธภาษิต 

ทสก.องฺ 4/159/77 ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ถาใครจะเรียกภิกษุรูปใดวาเปนภิกษุลามก ภิกษุนั้นคงโกรธมากเพราะ    

ถือเปนการประณามที่หนักแตพระพุทธเจาจําแนกลักษณะของภิกษุลามกไวถึง 10 อยาง ภิกษุหรือฆราวาสทั่วไป

นาจะจําลักษณะเหลานี้ไวเปนสูตรวัดความเปนภิกษุไมวาเถระหรือลูกวัดเพื่อจะไดรูวา เรากราบไวภิกษุดีหรือภิกษุ

ลามก ประกอบกับพระไตรปฎกเลมที่ 24 พระสุตตันตปฎกเลมที่ 16 อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต สูตรที่ 7 

กากสูตร) ซึ่งภิกษุสันดานกานี้ถือเปนภิกษุลามกประเภทหนึ่งในสิบอยางที่พระพุทธเจาทรงตรัสส่ังสอนไว อีกทั้งใน

อดีตกาลการวาดภาพประกอบพระไตรปฎกเปนการนําพระพุทธภาษิตมานําเสนอประกอบเพื่อใหฆราวาสผูมิได

ศึกษาบาลีสามารถเขาใจพุทธภาษิตไดจากภาพวาดภาพเขียนทั้งในสมุดหรือตามสถานที่เคารพตาง ๆ  
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2. ในเรื่องการดําเนินการจัดการแสดงศิลปกรรมแหงชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอปฏิบัติ
ไววา ผูที่ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองจากการประกวดการแสดงศิลปกรรมแหงชาติในแตละครั้งจะไดรับ

เกียรติใหนําผลงานที่ไดรับรางวัลเหรียญทองมาตีพิมพเปนโปสเตอรเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธตอไป ทั้งนี้ 

กระบวนการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปะที่สงเขารวมประกวดใหไดรับรางวัลเหรียญทอง นั้น มีมติเปนเอกฉันท

จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานศิลปะในสาขาตาง ๆ 

ไดแก ศิลปนแหงชาติ ศิลปนชั้นเยี่ยม นักวิชาการศิลปะและศิลปนอิสระโดยมีรายนามดังนี้ 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด พงษดํา ศิลปนแหงชาติและศิลปนชั้นเยี่ยม กรรมการ 

2. นายถวัลย  ดัชนี ศิลปนแหงชาติ กรรมการ 

3. อาจารยพิชัย  นิรันต ศิลปนแหงชาติ กรรมการ 

4. อาจารยอินสนธิ์  วงคสาม ศิลปนแหงชาติ กรรมการ 

5. อาจารยนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน ศิลปนแหงชาติ กรรมการ 

6. ศาสตราจารยเกียรติศักดิ์  ชานนนารถ ศิลปนแหงชาติและศิลปนชั้นเยี่ยม กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยอิทธิพล  ตั้งโฉลก ศิลปนชั้นเยี่ยม กรรมการ 

8. ศาสตราจารยเดชา  วราชุน ศิลปนชั้นเยี่ยม กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยเข็มรัตน  กองสุข ศิลปนชั้นเยี่ยม กรรมการ 

10. ศาสตราจารย ดร.สันติ  เล็กสุขุม นักวิชาการศิลปะ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยสมพร  รอดบุญ นักวิชาการศิลปะ กรรมการ 

12. ศาสตราจารยวิโชค  มุกดามณี นักวิชาการศิลปะ กรรมการ 

13. รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  เจริญวงศ นักวิชาการศิลปะ กรรมการ 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลไมสามารถระงับการให
รางวัลแกผูไดรับรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากเปนผลการพิจารณาเปนเอกฉันทของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

และตัดสินรางวัลและคณะกรรมการฯ พิจารณาแลววา ภาพดังกลาวนี้มิไดหมิ่นศาสนาแตประการใด โดยศิลปน

ตองการสื่อใหมองเห็นสิ่งไมดีงามที่กําลังทําลายพุทธศาสนาอยูทุกวันนี้ 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากรจะดําเนินการสอบถามขอมูลและความคิดเห็นจากพระชั้นผูใหญ/      
พระนักปฏิบัติ/พระผูนําทางศาสนา นักปราชญ ราชบัณฑิตทางดานศาสนา ตลอดจนบุคคลหลากหลายกลุม

เกี่ยวกับภาพดังกลาว เพื่อนําขอคิดเห็นมาจัดพิมพเปนเอกสารเผยแพรสูสาธารณชนใหเร็วที่สุด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบโดยมอบหมายให ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ฝายศิลปวัฒนธรรม รีบดําเนินการตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลการแสดง

ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 เสนอโดยเฉพาะในขอ 4 เพื่อจะไดจัดพิมพเปนเอกสาร
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เผยแพรสูสาธารณชนใหเร็วที่สุด อีกทั้งใหเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยใหเขมงวดกับผลงาน “ภิกษุสันดานกา” 

ของนายอนุพงษ จันทร ดวย 
 
ระเบียบวาระที่  2.3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราสัญลักษณในวาระครบ 65 ป                 

แหงการกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
       
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือที่ ศธ 0520/03439 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ขอพระราชทาน

ทรงออกแบบตราสัญลักษณ (โลโก) ในวาระครบ 65 ป แหงการกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร สวนจะเปนรูปแบบใด

นั้น สุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ นั้น 

บัดนี้ สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือที่ รล 0008/6702 ลงวันที่ 20 กันยายน 2550 แจงใหทราบ

วา สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาทแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานตราสัญลักษณ (โลโก) ในวาระครบ 65 ป แหงการกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให  ผศ .ถาวร   โกอุดมวิทย  นํา รูปแบบพระราชทาน                  

ตราสัญลักษณ (โลโก) ในวาระครบ 65 ป แหงการกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่  3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป 
 
 สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 ที่ประชุม

มอบหมายใหผูอํานวยการหอศิลปเสนอชื่อคณะกรรมการประจําหอศิลป (ชุดใหม) ใหที่ประชุมพิจารณาใน        

การประชุมครั้งตอไป นั้น ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการจัดระบบบริหารงานและการจัดใหมี

คณะกรรมการในหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 ขอ 6 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม

กิจการหอศิลป ประกอบดวย 

1. ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง ที่ปรึกษา 

โดยการเสนอของผูอํานวยการหอศิลป โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป    

2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ 

3. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
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4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง โดยการ กรรมการ 

เสนอของผูอํานวยการและไดรับความเห็นชอบจาก  

ที่ประชุมคณบดีจํานวนไมเกิน 5 คน    

5. กรรมการซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณบดี  กรรมการ 

จํานวน 3 คน    

6. ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการและเลขานุการ 

7. รองผูอํานวยการหอศิลป จํานวน 1 คน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 12 มกราคม 2551 นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป (ชุดใหม) ซึ่งผูอํานวยการหอศิลปไดเสนอชื่อกรรมการ

พัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวนไมเกิน 5 คนตามขอ 4 เสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด พงษดํา 

2. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 

3. นายบุญชัย  เบญจรงคกุล 

4. พลโททวีเกียรติ  โกไศยกานนท 
5. นายนิติกร  กรัยวิเชียร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมกิจการหอศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

1. รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม   ประธานกรรมการ 

2. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด พงษดํา   กรรมการ 

4. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร    กรรมการ 

5. นายบุญชัย  เบญจรงคกุล    กรรมการ 

6. พลโททวีเกียรติ  โกไศยกานนท    กรรมการ 

7. นายนิติกร  กรัยวิเชียร     กรรมการ 

8. นางกอบกาญจน  วัฒนวรางกูร    กรรมการ 

9. นายเสริมคุณ  คุณาวงศ    กรรมการ 

10. ผูแทนจากธนาคารกรุงไทย    กรรมการ 
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11. ผูอํานวยการหอศิลป     กรรมการและเลขานุการ 

12. รองผูอํานวยการหอศิลป วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การแตงตั้งคณะกรรมการประจําหอศิลป 
 
สรุปเรื่อง 

สืบเนื่องจากการประชุมคณบดีคร้ังที่ 18/2550 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 ที่ประชุม

มอบหมายใหผูอํานวยการหอศิลปเสนอชื่อคณะกรรมการประจําหอศิลป (ชุดใหม) ใหที่ประชุมพิจารณาใน         

การประชุมครั้งตอไป นั้น ตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการจัดระบบบริหารงานและการจัด

ใหมีคณะกรรมการในหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการประจําหอศิลป

ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการหอศิลป     ประธานกรรมการ 

2. รองผูอํานวยการหอศิลป     กรรมการ 

3. กรรมการซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยการเสนอของ  กรรมการ 

ผูอํานวยการและไดรับความเห็นชอบจาก 

ที่ประชุมคณบดีจํานวนไมเกิน 3 คน 

4. กรรมการซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยมติ   กรรมการ 

ที่ประชุมคณบดีจํานวน 3 คน 

5. เลขานุการหอศิลป     เลขานุการ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป และจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการประจําหอศิลป (ชุดใหม) ซึ่งผูอํานวยการหอศิลปไดเสนอชื่อกรรมการประจําหอศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวนไมเกิน 3 คนตามขอ 3 ใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

1. รองศาสตราจารยอิทธิพล  ตั้งโฉลก 

2. รองศาสตราจารยพิษณุ  ศุภนิมิตร 
3. อาจารยนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ีเปน

คณะกรรมการประจําหอศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
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1. ผูอํานวยการหอศิลป    ประธานกรรมการ 

2. รองผูอํานวยการหอศิลป   กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยอิทธิพล  ตั้งโฉลก  กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยพิษณุ  ศุภนิมิตร  กรรมการ 

5. อาจารยนนทิวรรธน  จันทนะผะลิน  กรรมการ 

6. ผศ.สุธี  คุณาวิชยานนท    กรรมการ 

7. อ.เทิดศักดิ์  เหล็กดี    กรรมการ 

8. ผศ.จิรัฐกา จิตติรัตนากร   กรรมการ 

9. เลขานุการหอศลิป    เลขานุการ 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ                   

สยามบรมราชกุมารี เพื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   

สรุปเรื่อง 
 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1829/2548 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระ

การดํารงตําแหนง 2 ป และจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 นั้น เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที ่ป ระช ุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูมีรายชื่อตอไปน้ี                

เปนคณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ ที่ปรึกษา 

2. อธิการบดี ประธานกรรมการ 

3. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

5. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

7. ผูอํานวยการกองคลัง เหรัญญิก 

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             
เพื่อการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2546 

   

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2546 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย        

ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ 

- ขอเปดรายวิชาใหมหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร สําหรับนักศึกษา      

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 1 รายวิชา คือรายวิชา 800 121 การออกแบบและการผลิต      

ส่ืออีเลิรนนิง 3(2-2-5)  

- ขอเปดรายวิชาใหมหมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาเลือกจํานวน 2 รายวิชา คือรายวิชา 800 120 

การวาดภาพสีดิจิตอล 3(1-4-4) และรายวิชา 800122 การสรางภาพ 3 มิติสําหรับเกมคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 

2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ฉบับป พ.ศ. 2546 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบ    

ตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบ

อํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับป พ.ศ. 2546 

 

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2546 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระใน     

การปรับปรุงแกไขคือ 

- ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ระบุไวใน    

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา โดยใหจัดทําเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 

2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2546 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสราง

หลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก            

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชวีวิทยา                         

ฉบับป พ.ศ. 2544 
   

สรุปเรื่อง 
 ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา          

ฉบับป พ.ศ. 2544 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2550 เปนตนไป สาระในการปรับปรุง 

แกไขคือ 

- ขอเปดรายวิชาใหม 2 รายวิชาในกลุมวิชาสัตววิทยาของกลุมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

คือรายวิชา 512 442 กลไกการปองกันตนเองของโฮสต 3(3-0-6) และรายวิชา 512 443 ปฏิบัติการกลไก          

การปองกันตนเองของโฮสต 1(0-3-0) 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 

2550 แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2544 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะได

ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5            การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

สถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2548 
    
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2548 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

สาระในการปรับปรุงแกไขคือ 
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- ขอปรับเกณฑการใหคาระดับคะแนนในรายวิชาภาษาตางประเทศ 1 รายวิชาไดแก รายวิชา 

262 419 ภาษาอังกฤษสําหรับสถาปตยกรรม 3(3-0-6) โดยใหเปนรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตและวัดผลดวย S หรือ 

U และผูที่สอบผานในรายวิชาได S มีสิทธิ์ไดรับการยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศ 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 

2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ฉบับป พ.ศ. 2548 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสราง

หลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก                 

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสงัคมศาสตรการพัฒนา   

ฉบับป พ.ศ. 2545 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร

การพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2545 โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระใน         

การปรับปรุงแกไขคือ 

- ปรับเปล่ียนรายวิชา 435 234 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) จากเดิมที่เปนรายวิชา

บังคับของสาขาวิชาเอกสังคมศาสตรและการพัฒนา ใหเปน รายวิชาเลือกของสาขาวิชาเอกสังคมศาสตรและ    

การพัฒนา 

- ปรับเปลี่ยนรายวิชา 435 256 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) จากเดิมที่เปน

รายวิชาเลือกของสาขาวิชาเอกสังคมศาสตรและการพัฒนา สาขาวิชาโทรัฐศาสตร สาขาวิชาโทเศรษฐศาสตรและ

สาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ใหเปน รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเอกสังคมศาสตรและการพัฒนา 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 

2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2545 และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสราง

หลักสูตร ดังนั้น จะไดใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก                 

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

   
 
ปดประชุมเวลา 12.20 น. 
 

 

 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


