
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                               ครั้งที่  20/2550 

           วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

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

ผูมาประชุม 
1. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  รักษาราชการแทนอธิการบด ี   ประธานที่ประชุม 

2. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร                     

       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร 

3. รศ.ดร.เกษร  จนัทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

4. ผศ.ญาณวิทย  กุญแจทอง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวฒันธรรม 

5. อ.ธนาทร  เจียรกุล   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร  

      และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย           

6. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

7. ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

        และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี 

8. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

9. รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ  รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

       แทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

10. อ.ปญญา  วจินิธนสาร  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

11. รศ.ชินศักดิ์  ตณัฑิกุล   คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

12. รศ.สุรพล   นาถะพินธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

13. ผศ.วัฒนพันธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมณัฑนศิลป 

14. ผศ.ดร.นิรมล  ตัญญะแสนสุข  รองคณบดีฝายวิชาการ  

        รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร 

15. ผศ.ดร.พิทยา  หลิวเสรี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

16. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

17. รศ.ดร.วิชัย  กอประดิษฐสกุล  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

18. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ                ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 

19. ผศ.วันชัย  ลีลากวีวงศ  ประธานสภาคณาจารย         
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 
1. รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ผูไมมาประชมุ 

1. รศ.คณิต  เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร   ติดราชการ 

    และรักษาราชการแทนรองอธกิารบดี 

    ฝายกจิการนักศึกษา 

2. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร   ติดราชการ 

3. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิตชิัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ติดราชการ 

4. รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       ไปราชการตางประเทศ 

5. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล ผูอํานวยการวทิยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

6. ผศ.สน  สีมาตรัง ผูอํานวยการหอศิลป    ติดราชการ 

 
เปดประชุมเวลา 10.40 น.                         

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2550                   

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2550 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 19/2550 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2550 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพือ่ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมีคณะวิชาตาง ๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้ 

- คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา  ภาคการศึกษาพิ เศษ                

ปการศึกษา 2549 รายวิชา 464 102 Nutrition ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย โดยไดผานความเห็นชอบจาก          

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรในการประชุมครั้งที่ 17/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 
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- บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 

2548 รายวิชา 265 403 Heritage and Development in the Asia Pacific Region หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ของนักศึกษา

จํานวน 1 ราย โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

9/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 

ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของรายวิชา

ดังกลาวแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.2 ผลการปฏิบัตติามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่5/2550 
       
สรุปเรื่อง 

ดวยงานการประชุมไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2550         

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2550 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชมุสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 

6/2550 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  2.3 มาตรการและแนวทางการเรงรัดตดิตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย               
                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551       
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงบประมาณดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 136 ลงวันที่ 20 กันยายน 2550 แจงวา

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตาม

การใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 สรุปไดดังนี้ 
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1. ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 สําหรับรายจายลงทุนกําหนดเปาหมายไมนอยกวารอยละ 74 ของ

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละสวนราชการและกําหนดเปาหมายรายจายงบประมาณในสวน

ภาพรวมรอยละ 94  โดยแยกเปนรายไตรมาส   

ไตรมาสที่  1  อัตราการเบิกจาย  รอยละ 22.5 

ไตรมาสที่  2  อัตราการเบิกจายสะสม รอยละ 46 

ไตรมาสที่  3  อัตราการเบิกจายสะสม รอยละ  70 

ไตรมาสที่  4  อัตราการเบิกจายสะสม รอยละ  94  

2. ใหนําอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

คือรอยละ 74  เปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ   

3. ใหสวนราชการเรงจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันใหไดรอยละ  70  ของวงเงินภายในสิ้น

เดือนมกราคม 2551 

4. ใหสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน

งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2551  เพื่อทําหนาที่ในการติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณของสวน

ราชการใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ตลอดจนติดตามปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินและการดําเนินการ

ตามมาตรการและแนวทางเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ 

5. ใหสวนราชการรายงานสถานะการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนทุกส้ินเดือน

ภายในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป  สงใหกรมบัญชีกลาง ผานเว็บไซด  www.cgd.go.th  

6. ใหสวนราชการที่มีงบลงทุนจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายเงินของ

งบประมาณป 2551 และงบผูกพันจากปงบประมาณ 2550  เพื่อกําหนดเปาหมายของโครงการลงทุน โดยให

จัดทําเปนรายครึ่งไตรมาสเพื่อเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
ระเบียบวาระที่ 3.1 การทวงติงผลการตัดสนิรางวัลเหรียญทอง  การแสดงศลิปกรรมแหงชาต ิ      

ครั้งที่ 53 และขอใหงดการเผยแพรผลงานภาพ  “ภิกษุสันดานกา” 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดกลาวขอบคุณรองอธิการบดีฝายบริหาร รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม และ  

ผศ.ถาวร  โกอุดมวิทย ในการคลี่คลายปญหาการประทวงเกี่ยวกับ “ภาพภิกษุสันดานกา” ใหอยูในสถานการณ

เปนไปในทางที่ดีขึ้นและเปนที่ยอมรับในหมูสาธารณชน ซึ่งรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมไดชี้แจงเพิ่มเติมวา             

ไดดําเนินการคลี่คลายปญหาดังกลาวในรูปของการออกรายการโทรทัศน และการจัดทําหนังสือแสดงความเห็น
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ของปราชญและพระผูใหญในเรื่องดังกลาว แจกจายไปแลว 2,000 เลม และกําลังจัดพิมพเพิ่มเติมอีก 2,000 เลม 

มีผูสนใจจํานวนมากและสวนใหญจะแสดงความชื่นชมเปนที่ยอมรับในหมูสาธารณชนมากขึ้น กอใหเกิด

ประโยชนในอนาคตมากกวาที่จะเปนเรื่องของการเผชิญหนาและเปนการแสดงจุดยืนผลการคัดเลือกศิลปกรรม

แหงชาติ ดังนั้นในการแสดงงาน หากเปนไปไดอาจจัดในรูปของนิทรรศการ โดยมีภาพโปสเตอรและความคิดเห็น

ของนักปราชญใหสาธารณชนทราบ ก็จะเปนการสรางปญญาไดอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ตามท่ีประชุมไดให

ขอคิดเห็นวาขอติติงหรือปฏิกิริยาของสังคมบางสวนก็ตองรับฟงหรือใหความเคารพเปนสิ่งที่ตองสรางความเขาใจ

และถือเปนบทเรียนที่ดี โดยตองเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยตองวางแผนหาทางปองกันปญหาที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต  และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองศิลปวัฒนธรรมสูสาธารณชนในหลาย ๆ สาขาผาน

ทางสื่อโทรทัศนและหนังสือวารสารตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่จําเปน นอกจากนี้หอศิลป ฝายศิลปวัฒนธรรมและ      

หอศิลปของคณะวิชาควรมีการรวมมือกันในการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งสําคัญของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมดําเนินการในสวนที่

เกี่ยวของตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการคณะสัตวศาสตร                                    

และเทคโนโลยีการเกษตร 
   

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2544 อนุมัติใหเปลี่ยน

ชื่อ โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เปน โครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร และอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) ตอมา     

สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดตั้งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเปนหนวยงานในกํากับตามประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การจัดตั้งและแบงหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2546 แลวนั้น 

เนื่องจากในการจัดตั้งดังกลาวยังมิไดมีการแบงสวนราชการภายใน ในการนี้คณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร จึงเสนอขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร (ใหม) ดังนี้ 

1. สาขาวิชาประกอบดวย 

- สาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย 

- สาขาวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
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2. สํานักงานเลขานุการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแบงเปน 

- งานบริหารและธุรการประกอบดวย หนวยสารบรรณ หนวยพัสดุ หนวยอาคารสถานที่

และยานพาหนะ 

- งานบริการการศึกษาประกอบดวย หนวยบริการการศึกษา หนวยกิจกรรมนักศึกษา 

หนวยสหกิจศึกษา 

- งานพัฒนาองคกรประกอบดวย หนวยนโยบายและแผน หนวยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- งานสนับสนุนดานปฏิบัติการประกอบดวย หนวยหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร                   

หนวยหองปฏิบัติการหองคอมพิวเตอร 

3. ฟารมสาธิตคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแบงเปน 

- งานดานการบริหารจัดการฟารม 

- งานดานการผลิตสัตวน้ํา การประมง 

- งานดานการเกษตร 

- งานดานงานสัตวบาล 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการปรับโครงสรางการแบงสวน

ราชการคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  โดยใหปรับแกรายละเอียดในเอกสารโครงสรางการแบงสวน

ราชการตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการประมวลความคิดเหน็ผลการปฏิบัติงานของ                              

หัวหนาภาควิชาภาษาปจจบุันตะวันออก คณะอักษรศาสตร 
(วาระลับ) 

   
ระเบียบวาระที่ 4.3  สรุปผลการประชุมเพื่อชีแ้จง (ราง) กรอบแผนพฒันาอุดมศึกษาระยะยาว         

ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2550-2564) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ .) ไดจัดประชุมเพื่อชี้แจง (ราง)            

กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2564) เมื่อวันที่  13  กันยายน 2550  นั้น    

การจัดประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจรางกรอบแผนพัฒนา

อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2564) พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวม

ประชุมเพื่อจะไดนําไปสูการปรับปรุงรางแผนฯ รวมทั้งแนวทางในการนําแผนไปสูการปฏิบัติตอไป 
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ในการนี้กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับประเด็นการชี้แจง (ราง) กรอบแผนพัฒนา

อุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2564) ดังนี้ 

1. ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศและสถาบันอุดมศึกษาไทย 

1.1 ประชากร จํานวนประชากรโดยรวมของประเทศจะเพิ่มขึ้น สัดสวนของประชากร       

วัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  สวนประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้น   สงผลใหเยาวชนที่จะเขาสูระดับอุดมศึกษา

ลดนอยลงและเริ่มใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาแรงงานไทยใหมี

ผลิตภาพสูงขึ้น  รวมทั้งจะตองเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตแกผูสูงอายุ เพื่อการทํางานหลังวัยเกษียณ        

การเปลี่ยนงาน การประกอบการใหม ๆ  นอกจากนี้ตองคํานึงถึงการกระจายตัวของสถานศึกษาตามแหลง

ประชากร การกําหนดนโยบายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ดวย 

1.2 พลังงานและสิ่งแวดลอม แนวโนมระบบพลังงานของประเทศไทยจําเปนจะตองนําเขา

พลังงาน เนื่องจากมีการใชพลังงานจํานวนมากทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งกอใหเกิดภาวะโลกรอน 

สถาบันอุดมศึกษาควรสรางบุคลากรและองคความรูเพื่อใหประเทศพึ่งตนเองดานพลังงานและสิ่งแวดลอม      

ลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ 

1.3 การจางงาน โครงสรางเศรษฐกิจไทยเปนภาคบริการ  ตลาดแรงงานในอีก 5-10 ป

ขางหนา  จะมีความตองการแรงงานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาตอง

รองรับแรงงานประชากรภาคเกษตรกรรม โดยสรางบุคลากรและองคความรูเกี่ยวกับการจัดการการเกษตร

สมัยใหม ในขณะเดียวกันควรจะเนนภาคบริการซึ่งเปนฐานเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดของประเทศดวย 

1.4 การกระจายอํานาจการปกครอง ประเทศไทยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนจํานวน

มาก ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคกรดังกลาวมีรายไดจากงบประมาณของรัฐและ

มีแนวโนมจะไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้น สถาบันอุดมศึกษาควรทํางานรวมกับทองถิ่น โดยใหคําปรึกษาความรูและ

ทักษะอาชีพ การจัดการสิ่งแวดลอม และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทํางานทองถิ่นใหมีความรูหลากสาขา 

1.5 การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง ความขัดแยงรุนแรงในประเทศไทยคือ

ปญหาความขัดแยงในพื้นที่ของ 3 จังหวัดภาคใต การจัดการศึกษาเปนการศึกษาสองระบบควบคูกันคือ

การศึกษาสามัญและการศึกษาศาสนา การเรียนในสถานศึกษาของมัสยิด ปอเนาะ โรงเรียนเอกชน เปดโอกาส

ใหครูสอนศาสนาบิดเบือนหลักการศาสนา ทําใหนักเรียนขาดทักษะทางวิชาการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ไมสามารถหางานนอกพื้นที่ และเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาตองสรางองคความรู 

ความเขาใจใหกับสังคมไทยและ 3 จังหวัดภาคใต รวมทั้งใหโอกาสเยาวชน ประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใตได

พัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อการสรางอาชีพในพื้นที่ 

1.6 เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต จากการสํารวจสภาวการณเด็กและเยาวชน

ป 48-49 พบวาเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตจะมีแนวคิดเปล่ียนไป โดยในดานครอบครัวเด็กและเยาวชนสวน

ใหญไมไดอยูกับพอแม  ดานการใชชีวิตสวนใหญเลนกีฬา ออกกําลังกาย ดื่มเหลา และอยูบาน ดานสื่อการเรียนรู

สวนใหญมีโทรศัพทมือถือและเลนอินเตอรเน็ตทุกวัน สวนในดานความเสี่ยงพบวาเด็กและเยาวชนเสพ สารเสพติด

ในสถานศึกษาในรอบ 1 ปที่ผานมา  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาควรเรงสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรในรูปแบบ
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ทักษะของชีวิต โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการแกปญหา

การตัดสินใจ การทํางานเปนทีม ความอดทน นอกจากนี้สถาบันการศึกษาควรใหบริการแนะแนวอาชีพแกนักเรียน

มัธยมและอาชีวศึกษา รวมท้ังใหความสําคัญเพื่อการเรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิตและสังคม  

1.7 การดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดการเรียน

การสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเปดสอนเปนรายวิชา เปดสอนในลักษณะสาขาวิชา หรือสอดแทรก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเนื้อหาวิชาตาง ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหเปน

สถานศึกษาตนแบบรวมทั้งการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษา 

 

2. ประเด็นทิศทางและนโยบายกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 

2.1 รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น จากผลการทดสอบ O-Net ป 2550 พบวานักเรียนมีผล

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลดลง และมีความออนแอในการอาน นอกจากนี้ผูเขาศึกษาใน

ระดับอาชีวศึกษามีแนวโนมลดลงอยางมาก ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรปรับ

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาใหมีความเขมขนและสัมฤทธิผล ควรสรางโรงเรียน หองเรียนวิทยาศาสตรเพื่อรองรับ

เยาวชนที่มีความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ตลอดจนเรงผลิตกําลังคนดานอาชีวะโดยรวมมือกับ

อาชีวศึกษาและภาคการผลิตเพื่อเพิ่มความรูดานสมรรถนะ ทักษะ รองรับการเปลี่ยนอาชีพ รวมท้ังเปดโอกาสให

ผูจบอาชีวศึกษาสามารถเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาไดดวยเงื่อนไขที่มีความยืดหยุน 

2.2 การแกปญหาอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ปญหาอุดมศึกษาคือการดําเนินงานที่ไรทิศทาง

ความซ้ําซอนของหลักสูตร จํานวนสถาบันการศึกษาที่มีมากมาย การขาดคุณภาพ ขาดประสิทธิภาพ             

การแกปญหาดังกลาวนั้นผูมีหนาที่รับผิดชอบตองจัดทําหลักเกณฑการกํากับอยางตอเนื่อง ลดเลิกหลักสูตร      

ที่ไมเปนที่ตองการของสังคม ลดเลิกคณะและสถาบันการศึกษาท่ีขาดคุณภาพ  นอกจากนี้จะตองกําหนดเกณฑ

การแบงกลุมมหาวิทยาลัย 

2.3 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ควรปรับโครงสรางการบริหาร         

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระบบการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ระบบการคัดเลือกอธิการบดีและผูบริหาร จัดใหมีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เต็มเวลาพัฒนาความสามารถในการกํากับดูแลการบริหารงานเพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ รวมทั้ง

ปรับโครงสรางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปนคณะกรรมาธิการที่ทํางานเต็มเวลา  (Commission) 

2.4 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เสนอใหมีการปรับใชระบบการประเมินและจัดสรรทรัพยากรวิจัยใหมสําหรับอุดมศึกษาตามระบบ Research  

Assessment  Exercise  ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมีการจัดแบงระดับผลงานตามคุณภาพ นอกจากนี้จัดใหมี       

การทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันระบบวิจัยแหงชาติ  
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2.5 การเงินอุดมศึกษา ระบบการเงินอุดมศึกษาปจจุบันยังไมสะทอนคุณภาพและ             

การพัฒนารัฐควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศ รวมท้ัง

สรางความชัดเจนในการบริหารการเงินอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน 

2.6 การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  ควรมีแหลงทุนสําหรับผูที่จะเปนอาจารย

ระดับอุดมศึกษาทั้งทุนภายใน สกอ.และภายนอก สกอ. โดยมีขอเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดสรรทุน         

ของ สกอ.สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ไดแก  สาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว สาขาขาดแคลน

ที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาที่ไมมีระดับบัณฑิตศึกษา

ในประเทศ  เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวมทั้งเรงสรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัย            

รวมลงทุนพัฒนาอาจารย 

2.7 เครือขายอุดมศึกษา สนับสนุนการทํางานลักษณะเครือขายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

ชุมชนสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายวิชาการ มีการเชื่อมโยงเครือขายอุดมศึกษากับภาคการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรมระดับชาติ  ทองถิ่น  การวิจัยรวมกับภาคเอกชนเพื่อสรางและพัฒนานักวิจัยอาชีพ 

2.8 การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เนนพัฒนา
นักศึกษาโดยพัฒนาทักษะทางภาษาเฉพาะ ทักษะดานวิชาการวิชาชีพที่สอดคลองกับวิถีชีวิต พัฒนาบุคลากรใน

พื้นที่โดยพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นําโครงการสหกิจศึกษามาแกปญหาขาดแคลนครู สรางความ

เขมแข็งใหสถาบันอุดมศึกษาโดยสรางและพัฒนาอาจารยที่มีคุณภาพ สงเสริมการทํางานระบบเครือขายและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการศึกษาสูภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนาพื้นที่ไปสูความรวมมือในภูมิภาคอาเซียน 

สรางโอกาสประกอบอาชีพการสงออกเชื่อมโยงอุดมศึกษาไทยกับมาเลเซีย 

2.9 โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู โครงสรางหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของตลาด
และสังคม  มีระบบการเรียนรูตลอดชีวิตรวมทั้งเสริมสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 

3. การจัดทําฐานขอมูลนักวิชาการประเทศไทย  (BIODATA)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.)ไดจัดทําเครื่องมือบริหารงานวิจัยและวิชาการสําหรับนักวิจัย เพื่อแกปญหาเรื่องการจัดการทุนวิจัย 

โดยใชฐานขอมูล BIODATA เพื่อจับคูนักวิจัยกับผูประกอบการและเปนการใชงานวิจัยตอบโจทยปญหาตาง ๆ 

ของประเทศ ทั้งนี้ฐานขอมูลดังกลาวเปนฐานขอมูลที่สมาชิกสามารถ update ขอมูลไดตลอดเวลา รับขาวสาร/

โอกาสในการทําวิจัยโดยสงผาน e-mail สมาชิกเขาถึงขอมูลเพื่อใชบริหารคนและทรัพยากรได ฐานขอมูล

นักวิชาการ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

3.1 Database เปนสวนของรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลของนักวิจัย ซึ่งครอบคลุมขอมูล

ประวัติการศึกษา  ประวัติการไดทุนวิจัย  ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ประสบการณที่ปรึกษา/ทํางานรวมกับ

เอกชน ประสบการณวิจัยกับเอกชน ประวัติการคุมวิทยานิพนธ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และผลงานวิจัยที่ไดรับ

การจดสิทธิบัตร โดยรายละเอียดของขอมูลดังกลาว เปนสวนที่อาจารย/นักวิจัยจะตองกรอกขอมูลเพื่อ

ลงทะเบียนในฐานขอมูล 



 10 

3.2 Search Engine เปนสวนของโปรแกรมที่ใชคนหาขอมูลนักวิจัย ซึ่งวิธีการคนหา

สามารถทําไดงาย สะดวกและรวดเร็วแคเพียง Search จากคําสําคัญ เชน ชื่อนักวิจัยหรือชื่อผลงานวิจัย เปนตน 

3.3 Extensions เปนสวนตอยอดใหหนวยงานตาง ๆ ในกรณีที่ตองการคนหานักวิจัยที่มี

คุณสมบัติตามที่หนวยงานตองการ  เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใชประโยชนในการหานักวิจัยเพื่อรับ

ทุนวิจัย ในสวนของมหาวิทยาลัยใชประโยชนจาก Extensions สําหรับหาบุคคลเปนผูทรงคุณวุฒิในการสอบ

วิทยานิพนธ การพิจารณาหลักสูตร เปน mentors นักวิจัยใหมหรือคนหานักวิจัยเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา      

มีโจทยการวิจัยจากภายนอก เปนตน 

 

4. การดําเนินงานในลําดับตอไปของมหาวิทยาลัย 

4.1 มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ

ยาว โดยใช (ราง) กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2564) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  เปนกรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยและสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น และ Phasing เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป และ

แผนปฏิบัติการประจําป 

4.2 มอบหมายใหผูเกี่ยวของ(สถาบันวิจัยและพัฒนา) ประสานงานกับสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการเชื่อมโยงฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยกับฐานขอมูลนักวิชาการประเทศไทย 

(BIODATA)  เพื่อใชประโยชนในการตอยอดฐานขอมูลและเปนเครื่องมือชวยในการบริหารงานวิชาการ ทั้งนี้ได

แนบแผน CD-ROM การบรรยายเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูล BIODATA เพื่อศึกษาและใชประโยชนตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยตาม (ราง) กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2550-2564) ขอ 4.1- ขอ 4.2 

โดยขอ 4.1 มอบหมายใหกองแผนงานประสานงานในการดําเนินงานตอไป สวนขอ 4.2 มอบหมายให

สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการประมวลความคิดเหน็ผลการปฏิบัติงานของหัวหนา               

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระที่  4.5            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) 

    
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแต           

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 

กรกฎาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)  แลวใหนําเสนอ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมแีละวัสดุพอลเิมอร 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550) 
 
สรุปเรื่อง 

 ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแต            

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 14 

มีนาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบในการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2550)  แลวใหนําเสนอ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ             
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2550) 

                         
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน           

ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550                  

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติ ใหความเห็นชอบในการขออนุมัติ เปดสอนหลัก สูตร               

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)  แลวใหนําเสนอ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ            

และโลจิสติกส (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแต                 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 

มีนาคม 2550 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว   มีมติ ใหความเห็นชอบในการขออนุมัติ เปดสอนหลัก สูตร               

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) โดยให

พิจารณาปรับแกตามที่ที่ประชุมเสนอแนะกอนดังนี้ 

- ใหพิจารณาปรับชื่อหลักสูตรจากเดิม “Bachelor Engineering Program in Engineering 

Management and Logistics” เปน “Bachelor of Engineering Program in Management Engineering and 

Logistics” ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับชื่อภาษาไทย 

- รายวิชาเลือกเสรี 761 ... ในหมวดรายวิชาเฉพาะนั้น หากคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจะจัดการเรียนการสอนเองใหสามารถเปดรายวิชาดังกลาว โดยใชรหัส          
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได  เนื่องจากเปดสอนตางวิทยาเขตกับคณะวิทยาการจัดการ 

รวมถึงรายวิชาดานการเงิน  การบริหารการจัดการอื่น ๆ เชน รายวิชา 619 351 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

619 252 หลักการตลาดอุตสาหกรรม และ 619 253 การเงินธุรกิจอุตสาหกรรม นั้น สามารถใชชื่อรายวิชา

เดียวกับคณะวิทยาการจัดการได โดยมิจําเปนตองระบุเปนสําหรับวิศวกรรมหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากเปดสอน

ตางวิทยาเขตกัน  แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.9 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรือ่ง คาตอบแทน คาอาหาร                       

และเครือ่งดื่มในการสอบคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง 

 
 สรปุเรื่อง 

เพื่อเปนการอนุวัติตามความในขอ 7 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการเงิน          

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง  พ.ศ. 2550             

คณะมัณฑนศิลปจึงไดกําหนดอัตราคาตอบแทน คาอาหารและเครื่องดื่มในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง โดยใหใชอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 

คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโควตาพิเศษ 

ฉบับที่ใชอยูปจจุบันมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ จะมีผลเริ่มใชตั้งแตวันที่เร่ิมดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง ประจําปการศึกษา 2551 เปนตนไป         

ในการนี้งานวินัยและนิติการไดตรวจพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง คาตอบแทน คาอาหาร

และเครื่องดื่มในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรงแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 

คาตอบแทน คาอาหารและเครื่องดื่มในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยตรง แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.10  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร วาดวยกองทุน                             
ศาสตราจารย หมอมเจาสุภทัรดิศ  ดิศกุล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

                         
สรุปเรื่อง  

ตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 

ไดเห็นสมควรใหเพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนไวในระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน 

ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล พ.ศ.2549 นั้น 

บัดนี้งานวินัยและนิติการไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมในระเบียบดังกลาวเรียบรอยแลว จึงเสนอ           

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยกองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ซึ่งไดเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ศาสตราจารย            

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล แลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

กองทุน ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม

ประกาศใชตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11  การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา                       

ภาควิชาศิลปไทย  (วาระลับ) 
                         

ระเบียบวาระที่  4.12  ขออนุมัติจายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 

เห็นชอบในหลักการในการกําหนดเงินประจําตําแหนงผูบริหารและคาตอบแทนแกผูดํารงตําแหนงบริหาร               

ทั้งหนวยงานที่เปนสวนราชการและหนวยงานในกํากับ โดยเบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

สําหรับตําแหนงซึ่งไมสามารถเบิกจายเงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนแกผูบริหารจากงบประมาณแผนดิน  

หรือเพื่อใชสมทบในการจายเงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนในสวนที่ขาดอยู นั้น 

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหปรับโครงสรางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี            

โดยอนุมัติจัดตั้งกองคลัง กองการเจาหนาที่ กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาเขตพระราชวัง           

สนามจันทรและสํานักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง ดังนั้นจึงประสงคกําหนดเงินประจํา

ตําแหนงและคาตอบแทนใหแกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทากองดังนี้ 
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- เงินประจําตําแหนง ในอัตราเดือนละ   5,600   บาท 

- คาตอบแทน  ในอัตราเดือนละ   5,600   บาท 

ทั้งนี้หากผูดํารงตําแหนงดังกลาวไดรับเงินคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินในอัตรา

เดือนละ 3,500 บาท (สามพันหารอยบาทถวน) เห็นสมควรเบิกจายจากเงินรายไดเพื่อสมทบเงินประจําตําแหนง

และเงินคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 7,700 บาท (เจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมโปรดพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติในหลักการใหเบิกจายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน 

แกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง  ซึ่งไม

สามารถเบิกจายเงินประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนจากงบประมาณแผนดิน  หรือเพื่อใชสมทบในการจายเงิน

ประจําตําแหนงหรือคาตอบแทนในสวนที่ขาดอยูไดทุกตําแหนง  โดยใหเบิกจายจากงบประมาณเงินรายได               

ของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่ 4.13   สรุปการประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ  เรื่อง  “การจัดทําแผนยุทธศาสตร

 มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2550” 
                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําแผน               

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  ป พ.ศ.2550”  ในวันที่ 4 – 5 ตุลาคม  2550 ณ โรงแรมเมธาวลัย             

จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนปญหา แนวทาง ขอคิดเห็น และ           

ความตองการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีความ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554) แลวนั้น 

กองแผนงานไดสรุปขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะจากผูเขาประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.2550 ซึ่งมี 7 ดานดังนี้ 
1. ดานการจัดทาํแผนยุทธศาสตร 
- การรวมประเด็นทั้ง 5 ดาน  ซึ่งไดแก การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ  

วิชาการ และศิลปวัฒนธรรมใหเปนเรื่องเดียวกันนั้นมีทางเลือกอยู  2 ทางเลือก คือ  

 ทางเลือก 1  ใชจิตวิญญาณ  สํานึกเปนตัวตั้ง โดยสายสังคมศาสตรและสายศิลปะจะเปน

ตัวนํา สวนสายวิทยาศาสตรเปนตัวสนับสนุน 

ทางเลือก 2  การชวยเหลือสังคมระดับรากหญา  โดยสายวิทยาศาสตรเปนตัวนํา สวนสาย

ศิลปะ และดีไซนเปนตัวสนับสนุน 
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การที่จะทําใหทั้ง 5 ประเด็นเปนเรื่องเดียวกัน  ตองใชการบริหารจัดการเปนเครื่องมือในการ

กําหนดทั้ง 4 ประเด็น  แลวสุดทายจะสามารถกําหนดเปนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยศิลปากรได  

- การทําแผนยุทธศาสตรควรกําหนดทิศทางที่ชัดเจน  สวนหนึ่งเพื่อเปนการวางกรอบการ 

ไดมาซึ่งอธิการบดีใหชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะนํายุทธศาสตรเดิมที่ใชอยูมาปรับใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน  เนื่องจากอาจารยยังไมเห็นสถานการณของมหาวิทยาลัย ทําใหไมเขาใจ และลืมภาพตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดแตละเรื่องที่หลากหลาย เมื่อมีการแบงกลุมระดมความคิดเห็นอาจารย

บางทานอาจจะไมมีความเขาใจเพียงพอ ทําใหไมสามารถสรุปประเด็นตาง ๆ ได ฉะนั้นทุกฝายจึงตองการที่จะได

ประเด็นที่แคบลง  ซึ่งผู เกี่ยวของคงจะตองใชวิธีการสรุปรวมใหไดประเด็นที่ชัดเจนเพื่อนําไปทําจัดทํา             

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ทําใหการวางกรอบการไดมาซึ่งอธิการบดีชัดเจนมากขึ้น 

- สราง spirit  ความเปนศิลปากรใหคงอยูตอไป 

- ควรนําขอมูลดานตางๆ ของ stakeholder ซึ่งไดแก นักศึกษาที่จบไปแลว ผูใชบัณฑิตมา

ประกอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดวยวาพวกเขาเหลานั้นมองหลักสูตร มองความเปน

มหาวิทยาลัยศิลปากรในทิศทางใด 

- ควรมีการจัดประชุมใหผูบริหารพบประชาคมเพื่อเปนการชี้แจงการทํางานของอธิการบดี           

และคณะผูบริหารใหคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบวาขณะนี้อธิการบดีและคณะผูบริหารกําลัง

ดําเนินงานไปในทิศทางใด  สอดคลองกับความตองการของประชาคมหรือไม  รวมถึงเพื่อใหประชาคมไดแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของอธิการบดีและคณะผูบริหารดวย 

- ผูเขารวมประชุมตองพิจารณาวาแผนยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นตรงกับเปาหมาย หรือความ

ตองการหรือไมและเมื่อคณะทํางานสรุปขอคิดเห็นเพิ่มเติมที่ไดจากขอเสนอแนะแลว ควรนําเสนอแผน                 

ยุทธศาสตรที่ปรับปรุงใหมใหพิจารณาอีกครั้งวาใชเปาหมายเดียวกันกับที่ผูเขารวมประชุมตองการหรือไม 

- นําขอมูล และขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมสงกลับไปยังคณะวิชา/หนวยงานเพื่อทํา  

focus group อีกครั้ง เพื่อใหผูที่ไมไดเขารวมการประชุมสัมมนาไดรับทราบถึงประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ ดวย 

- เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถเชน ผูเชี่ยวชาญ หรือผูบริหารจากภายนอก

เชนขาราชการระดับสูงจากสํานักงบประมาณ  นักธุรกิจที่มีความสามารถทางดานการจัดทํายุทธศาสตรเขามามี

สวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

- การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรควรกําหนดวิสัยทัศนรวมกันกอนวา

เราจะไปทางไหน  เชน  จะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  จะผลิตบัณฑิตระดับไหน ระดับปริญญาโท/เอก ระดับชาติ 

และนานาชาติหรือไม  ซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรในแตละดานควรจะปกธงวาในแตละยุทธศาสตรจะไปถึงระดับ

ไหนในอีกกี่ปขางหนา 
2. ดานการบริหารจัดการ 
- ควรมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม หรือการบริหารงานแบบเชิงรุก  

- ควรมีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการจากที่ตางคนตางทํา เปนการบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงาน มีความรวมมือกันทั้งดานการบริการวิชาการแกชุมชน และศิลปวัฒนธรรม  
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- การบริหารจัดการเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการกําหนดยุทธศาสตรดานอื่น ๆ หากมหาวิทยาลัย

ไมมีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการจะไมสามารถกําหนดยุทธศาสตรในประเด็นดานอื่น ๆ ได  

- มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับการผลิตผูบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

- ควรมีการสรางวัฒนธรรมการบริหารงานที่โปรงใส 

- การขาดแคลนผูบริหาร ตองสรางวัฒนธรรมการบริหารงานที่ดีใหเกิดขึ้นในองคกรสราง

ผูบริหารจากบุคลากรรุนใหม โดยสรางแรงจูงใจและกําหนดนโยบายการอบรมผูบริหารเกี่ยวกับขอบเขต ของ

อํานาจหนาที่ มีวัฒนธรรมการบริหารที่ผานมาในอดีตของศิลปากร 

- การบริหารจัดการวิทยาเขต ตองมีความชัดเจนในเรื่องของการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เรามีวิทยาเขต  ควรใหมีการบริหารแบบแยกสวน  คือมีการบริหารแบบแยกสวนหรือรวมศูนย ปจจุบันเราบริหาร

จัดการแบบรวมศูนยแลวก็มีการแยกกันบางสวน ซึ่งถาใหแตละวิทยาเขตสามารถเบ็ดเสร็จไดในวิทยาเขตนาจะ

เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถทําใหการบริหารงานสําเร็จลุลวงไปไดเร็วขึ้น และควรผลักดันใหเกิดการมีสวนรวม

ของคณะวิชาตางๆ ซึ่งจะชวยแกไขประเด็นที่เปนปญหาตางๆ ภายในของวิทยาเขตไดมากขึ้น 

- การบริหารจัดการวิชาการ ซึ่งปจจุบันใชคณะวิชาเปนตัวตั้ง รายวิชาที่ดําเนินการสราง

ขึ้นมาในระดับคณะวิชาจะตองเปนของคณะวิชา ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแนวคิดใหมโดยสรางเปนรายวิชาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะใดที่มีความพรอมก็สามารถนําไปสอนได  ดังนั้นผูบริหารตองกําหนดใหชัดเจนวาจะ

แยกกันอยางเด็ดขาด ในเรื่องของวิชาการเพื่อลดความซ้ําซอนหรือไม เพราะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองของ

การบูรณาการ  

- ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ความหลากหลายของมหาวิทยาลัยอาจจะพัฒนาเปน

กลุมสหวิทยาการและวางแผนพัฒนากลุมสหวิทยาการไปตามลักษณะของแตละกลุม  เพราะรูปแบบการพัฒนา

ที่เปนสหวิทยาการจะเปนสิ่งที่ตอบโจทยของสังคมไดมากกวา  

- การสื่อสารภายในองคกร  สรางกลไกที่สามารถทําใหคณะวิชา / หนวยงานมีตัวแทนจาก

องคกร หรือผูที่เกี่ยวของกับคณะนั้นใหมาเปนกรรมการในคณะเพื่อเปดใหมีการสื่อสารประเด็นในคณะวิชา/

หนวยงานออกไปสูสังคมภายนอกดวยเพื่อใหองคกรมีการปะทะกับภายนอก 
3. ดานการผลติบัณฑิต/ การจดัการเรียนการสอน/ นักศึกษา 
- มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนวาจะผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  หลักสูตรนานาชาติ  หากมหาวิทยาลัยเนนการวิจัยจะผลิตบัณฑิตเฉพาะ

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ดังนั้นการผลิตบัณฑติในระดับปริญญาตรีก็ควรจะผลิตจํานวนนอยลง 

- มหาวิทยาลัยควรมองไปขางหนา การผลิตบัณฑิตควรมองถึงประเทศชาติเปนสําคัญควร

คํานึงถึงการผลิตคนหรือสรางคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ  

- บัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยตองมีกระบวนการทางความคิดที่สรางใหบัณฑิตเปน

ผูนําทางความคิด โดยใหเกิดการหลอหลอมจากมหาวิทยาลัยและถูกนําไปใช  



 18 

- ควรใหความสําคัญกับกิจการนักศึกษา ในสวนของการจัดสถานที่ใหนักศึกษาไดทํา

กิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางความรูเชิงวิชาการ และไดแลกเปลี่ยนประสบการณจากการ

ทํางานรวมกันดวย 
4. ดานการวิจัย 
- มหาวิทยาลัยยังไมมีความชัดเจนวาจะมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research 

University)  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยหลายสาขา ดังนั้นการกําหนดยุทธศาสตรควรจะกําหนดใหชัดเจน

วาเปนการวิจัยลักษณะใด   

- ควรมีการกําหนดความชัดเจนดานการวิจัยและงานสรางสรรค   

- ควรจัดใหมีองคกรอิสระที่เปนคณะกรรมการวิจัยขนาดเล็กในแตละคณะวิชา เนื่องจากเปน

การบริหารจัดการเบื้องตนที่จะสนับสนุนใหเกิดงานวิจัย  โดยคณะวิชา/หนวยงานกําหนดรูปแบบของตัวเองโดย

มหาวิทยาลัยจัดงบสนับสนุนและมีสถาบันวิจัยเปนหนวยงานกลางทําหนาหนาที่ในการประสานงาน 
5. ดานการบริการวิชาการ 
- ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางคณะวิชา/ หนวยงาน โดยรวมมือกันในดานการบริการ

วิชาการแกชุมชน และดานศิลปวัฒนธรรม  
6. ดานทาํนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
- มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดทิศทางการนําศิลปวัฒนธรรมไปสูระดับชาติและมุงสูระดับ

นานาชาติ 

- มหาวิทยาลัยควรจะกําหนดทิศทางดานศิลปวัฒนธรรมวาอยูระดับใด จะมุงสูระดับโลก

หรือภูมิภาคเอเซีย 

- ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตองแข็งแรง  ตองเปนรูปธรรมและมีความ 

โดดเดน โดยกําหนดนโยบายและตั้งเปาหมายทางดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
7. ดานบคุลากร 
- ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรในดานการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

- ส่ิงที่สําคัญในการวางแผนยุทธศาสตรและการกําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ในระยะ 5 ปขางหนา  คือ  ความพรอมของบุคลากร  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความ

พรอมสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ   และมีมติใหคณะวิชาและหนวยงานพิจารณาหารือเกี่ยวกับประเด็น           

ยุทธศาสตรดังกลาวรวมกันภายในระดับคณะวิชาและหนวยงาน เพื่อเพิ่มเติมประเด็นยุทธศาสตรและ

ขอเสนอแนะตางๆ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและเปนแนวทางในการ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550- 2554) ตอไป ทั้งนี้ในระหวางการ
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ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ประชุมเห็นชอบใหใชแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ฉบับปจจุบัน (พ.ศ.2547) ไปพลางกอน 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 5.1  ปฏิญญาความรวมมือของที่ประชุมอธิการบดแีหงประเทศไทย (ทปอ.)             

เรื่อง  บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสรางสนัติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ได

จัดทําปฏิญญาหาดใหญ ปฏิญญาความรวมมือของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เร่ือง บทบาท

มหาวิทยาลัยกับการสรางสันติสุขในจังหวัด 3 ชายแดนใต เมื่อวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยไดมีการยกรางปฏิญญาหาดใหญจํานวน 4 ขอ คือ 

- เร่ือง  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวมกัน

พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาทั้งสามัญศึกษาและอิสลามศึกษา 

- เร่ือง  การศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัยในการรวมทําวิจัยและบริการ

วิชาการเพื่อสรางองคความรูและเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

- เร่ือง  กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยในการรวมพัฒนาสันติสุขชายแดนใต 

- เร่ือง  กิจกรรมอื่น ๆ ในการสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต ซึ่งเนนการพัฒนานักศึกษา

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีคุณภาพและมองโลกในมุมกวางมากขึ้น 

โดยประธานเสนอขอแกไขปฏิญญาขอ 2 เร่ืองการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ โดยให

คํานึงถึงวัฒนธรรมรวมทั้งเรื่องภูมิสังคมและประวัติศาสตร ซึ่งรวมไปถึงโบราณคดี  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  

จะเปนแมงานในการจัดประชุมสัมมนาในกลุมมหาวิทยาลัย  วาทิศทางการเรียนการสอนประวัติศาสตรจังหวัด

ชายแดนใตควรจะเปนอยางไร  เพื่อมิใหประวัติศาสตรถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในดานลบ นอกจากนี้ที่ประชุม

อธิการบดียังไมเห็นดวยในการนําภาษามลายูมาใชในการสอนวิชาสามัญ  เนื่องจากจะทําใหนักเรียนในจังหวัด

ชายแดนใตมีปญหาในการสื่อสารกับคนไทยในภาคสวนอื่น ๆ และสงผลใหลดโอกาสในการศึกษาตอใน

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ของประเทศ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จะเปนผูประสานงานหากมหาวิทยาลัย 

ตาง ๆ จะดําเนินโครงการที่สอดคลองกับปฏิญญาดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ 

 
มติ ที่ประชมุรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5.2  คาลิขสิทธ์ิในการใช Software Computer ของบริษัท Microsoft  
   อยางถูกตองตามกฎหมาย 
 

สรุปเรื่อง 
  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร  แจงเรื่องใบอนุญาตการใชซอฟทแวรคอมพิวเตอร            

อยางถูกตองตามกฎหมายจากบริษัท  Microsoft  โดยจะตองเสียคาลิขสิทธิ์ใหแกบริษัท Microsoft  เปนรายป 

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองแจงยอดจํานวนผูใชคอมพิวเตอรซอฟทแวรดังกลาวโดยจะคิดเฉล่ียจากบุคลากรที่ใช

ซอฟทแวรของบริษัท  Microsoft  ซึ่งในปแรกคิดจํานวนผูใชคอมพิวเตอรประมาณ 20% ซึ่งเปนอัตราต่ําสุดและป

ตอๆ ไปจะมียอดเพิ่มของจํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรโดยจะคอย ๆ เพิ่มตามความเหมาะสม สําหรับ

คาใชจายแตละคณะวิชา/หนวยงานจะตองจายคาลิขสิทธิ์ตามจํานวนบุคลากรที่ใชคอมพิวเตอรหารเฉลี่ยกัน

ไมใชจากจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี  ซึ่งการขอมีใบอนุญาตใชซอฟทแวรคอมพิวเตอรใหถูกตองตามกฎหมาย

นั้นจะไดสิทธิประโยชนตางๆ จากบริษัท Microsoft อีกดวย 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการขอมีใบอนุญาตใชซอฟทแวรคอมพิวเตอรให

ถูกตองตามกฎหมายและมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการเรื่องนี้กับบริษัท  Microsoft  ตอไป 
 
ปดประชุมเวลา 12.40 น. 
 

 

 

 

            (นางสาวอัญชลี  มีอิสสระ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
 
รายงานฉบับนี้รับรองแลว 
โดยไมมีการแกไข 


