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1. นายภราเดช  พยัฆวเิชียร  รักษาราชการแทนอธกิารบดี  ประธานที่ประชุม 

2. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิริ  รักษาราชการแทนรองอธกิารบดีฝายวิชาการ 

3. รศ.ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4. รศ.สุรพล   นาถะพนิธ ุ  คณบดีคณะโบราณคดี 

5. ผศ.วัฒนพนัธุ  ครุฑะเสน                 คณบดีคณะมัณฑนศิลป 

6. ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสทุธิรักษ คณบดีคณะอักษรศาสตร 

7. รศ.คณิต  เขียววิชัย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

9. รศ.ดร.สินธุชัย   แกวกิติชยั  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

10. ผศ.ดร.พิทยา  หลวิเสรี   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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17. รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

18. ผศ.ดร.นรงค   ฉิมพาล ี  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   

19. รศ.สน  สีมาตรัง   ผูอํานวยการหอศิลป 

20. ผศ.วันชัย  ลีลากววีงศ  ประธานสภาคณาจารย                 
 
ผูมาประชุมผานระบบ VDO - Conference 

1. ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 2 

ผูไมมาประชมุ 
1. อ.ปญญา  วิจนิธนสาร คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ 

2. ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ      ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ติดราชการ 

3. ผศ.ดร.สมพิศ  ขัตติยพิกุล ผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาติ ติดราชการ 
 
เปดประชุมเวลา 10.55 น.                         

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ  ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.1  รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2551                   

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2551 
      
สรุปเรื่อง  
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร     

คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันองัคารที่ 8 มกราคม 2551 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติแกไขรายการครุภัณฑ                          

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2550 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติอนุมัติ

ตามที่คณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ คร้ังที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2550 เสนอ โดยหากคณะวิชา/หนวยงานประสงคเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑซึ่งลวงเลยเวลาที่

กําหนดไวตามแผน ใหนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑและแจงให

ที่ประชุมคณบดีทราบตอไป 

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ป ระสงค ขอ เปลี่ ยนแปลงรายการครุ ภัณฑประจํ า                   

คณะสถาปตยกรรมศาสตรตามที่ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2551 งานจัดการศึกษาสาขาสถาปตยกรรมศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม) แลว 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.2 การประชุมสมัมนา เรื่อง กรอบแผนพฒันาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป          

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) : การขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏบิัติ 
       
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองแผนงานเขาประชุมสัมมนา เร่ือง กรอบแผนพัฒนา

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) : การขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 7 

ธันวาคม 2550 นั้น บัดนี้ กองแผนงานไดสรุปสาระสําคัญของการประชุมดังกลาวดังนี้ 

1. ภาพอนาคตที่นาจะมีผลกระทบสูงตออุดมศึกษาไทย 

1.1 ประชากรประเทศไทย แบงเปน 3 กลุมหลัก คือ เยาวชน วัยแรงงาน และผูสูงอายุ    

ในอนาคตเยาวชนจะมีจํานวนนอยลง เนื่องจากความสําเร็จในเรื่องการคุมกําเนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสรางประชากรสงผลตอการขยายตัวของอุดมศึกษาระวังในดานลูกคาในดานประชากรวัยแรงงาน ความ

ไดเปรียบในเชิงสัดสวนของประชากรจะหมดไป วัยแรงงานจะหดตัวโดยสัดสวนเมื่อเทียบกับประชากรกลุมอ่ืน

ทําใหผลิตภาพของประเทศลดลงในระยะยาว ดังนั้น อุดมศึกษาตองมีภารกิจในการเพิ่มศักยภาพวัยแรงงาน

เพื่อใหมีผลิตผลที่สูงขึ้น สามารถทํางานมีผลิตภาพเพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรทั้งหมดได สวนกลุมประชากรวัย

สูงอายุจะมีจํานวนมากขึ้นเทาตัว เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางสาธารณสุขอีกสวนหนึ่งประชากรกลุมนี้ยัง

มีบทบาทตอผลิตภาพหรือความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจได ดังนั้น อุดมศึกษาจะตองเปนแหลงการเรียนรู

ตลอดชีวิตแกผูสูงวัยเพื่อสามารถทํางานหลังการเกษียณ   การเปลี่ยนอาชีพและการประกอบอาชีพใหมได   

1.2 พลังงานและสิ่งแวดลอม ปจจุบันประเทศไทยนําเขาพลังงานเปนจํานวนมาก มูลคา

การนําเขามากกวา 10% ของ GDP ผลของการใชพลังงานสงผลตอภาวะโลกรอนรัฐควรจะใชประโยชนจาก

อุดมศึกษาใหมากขึ้น โดยสงเสริมการพัฒนา อาทิ พลังงานทางเลือกการใหความรูกับอุตสาหกรรม การให

ความรูกับประชาชนในเรื่องประหยัดพลังงาน การอนุรักษพลังงาน รัฐควรสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องการวิจัย

และพัฒนาเพื่อที่จะไดเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยลดภาระของประเทศในดานพลังงาน  
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1.3 การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต  โครงสราง เศรษฐกิจของไทย               

ภาคการเกษตรปจจุบันจะมีมูลคา  8-9 % ของ GDP ของประเทศเปนความทาทายที่มหาวิทยาลัยไทยจะชวย

ทําใหผลิตภาพภาคการเกษตรดีข้ึน ในทางตรงขามหากดูแรงงานในภาคการเกษตรจํานวนเกษตรกรลด

นอยลงแรงงานเหลานี้จะเปนแรงงานไรฝมือในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการหรือตกงานอยางไร ดังนั้น

อุดมศึกษามีหนาที่และสามารถที่จะชวยใหความรู สรางทักษะ ฝมือ ใหอาชีพแกเกษตรกรที่ออกจากภาค

เกษตรเหลานี้ใหสามารถที่จะเขาสูภาคอื่น ๆ ได สวนในภาคอุตสาหกรรมก็ควรมีความรวมมือระหวาง

อุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรจะรวมกลุมกันและรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมราย

สาขาเพื่อยกระดับการผลิต นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนสังคมภาคบริการและมีกําลังคนอยูในภาคบริการ

คอนขางมาก  ฉะนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถทําไดคือการผลิตบัณฑิตสูภาคบริการการสรางองคความรู 

ใหม ๆ ใหภาคบริการสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได รวมทั้งคิดคนอุตสาหกรรมใหม ๆ หรือที่ทั่วโลกเรียกวา

อุตสาหกรรมฐานความรู 

นอกจากนี้ลักษณะของการจางงานตองคํานึงถึงความเปนไปของภาวะโลกาภิวัฒน 

พันธะสัญญาที่มีตอองคการการคาโลก การใหการศึกษาภายใตการคาบริการ นั้น อุดมศึกษาจะทําอยางไร

ภายใตอาเซี่ยน อุดมศึกษาตองเขาใจโลกมุสลิมและบูรณาการการศึกษาบนความหลากหลาย รวมทั้ง

การศึกษาภายใตภาวะที่จีนและอินเดียมีความกาวหนามากขึ้น การดําเนินงานของอุดมศึกษาควรจะ

ขับเคลื่อนพลังการศึกษาไปพรอม ๆ กับความกาวหนาของจีนและอินเดีย  

1.4 การกระจายอํานาจการปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจในการพัฒนา

ทองถิ่นมีงบประมาณรายไดจากรัฐในการดําเนินงาน แมวาขณะนี้จะดําเนินการในดานโครงสรางพื้นฐานเปน

หลัก แตในไมชาองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะเร่ิมพัฒนาดานทักษะตาง ๆ ซึ่งอุดมศึกษาจะตองเขาไปชวย

องคกรปกครองสวนทองถิ่นลักษณะของรายมหาวิทยาลัยหรือในลักษณะเครือขาย 

1.5 การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง ปจจุบันการแกไขปญหาความขัดแยงใน

พื้นที่ของ 3 จังหวัดภาคใตไมใชเปนเพียงเรื่องของการเมือง การทหาร เทานั้น การศึกษาเปนคําตอบที่สําคัญที่

จะทําใหเกิดความสงบ เกิดการพัฒนา ส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นคือการปฏิบัติการในพื้นที่ความตองการ

การศึกษาที่มีคุณภาพในสวนของอุดมศึกษาตองชวยใหการศึกษา การพัฒนาครู การชวยพัฒนาสถาบัน    

ตาง ๆ ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น 

1.6 เยาวชน นักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต ส่ิงที่พบคือวิถีชีวิตของเด็กในปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปคอนขางมากทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เด็กจะใชชีวิตอยูในหอพักซึ่งจะทําใหหางเหินพอแม 

อุดมศึกษาตองมีหนาที่ดูแลเด็กเหลานี้เพิ่มข้ึนในภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบและอิทธิพลของสื่อจะ

ทําใหอาชีพของลูกหลานในอนาคตคอนขางเปลี่ยนไปมาก  ส่ิงที่คาดการณไวคือเด็กจะมีอาชีพตลอดชวงชีวิต

ประมาณ 20 อาชีพ เด็กหลายคนอาจจะมีความประสงคเปนแรงงานไรสังกัดมากขึ้น ฉะนั้น ควรพิจารณาวา

หลักสูตรที่อุดมศึกษาจัดใหเด็กวันนี้ตรงกับความตองการในอนาคตหรือไม ลาสมัยอยางสิ้นเชิงหรือไมและมี
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สวนใดบางที่ยังขาดหายไป โดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นไดจากการสัมภาษณงานของภาคเอกชนคือนักศึกษาขาด

ทักษะดานการเขียน การสื่อสาร ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการแกปญหาและการทํางานเปนทีม

รวมถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ตรงกับชีวิตจริงหรือมีการบูรณาการที่

ตรงกับชีวิตจริงมากขึ้นควรใหความรูในสาขาตาง ๆ อุดมศึกษาอาจจะตองใหการศึกษาในระบบศิลปศาสตร

มากขึ้นอีกสวนหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถทําไดคือการจัดตั้งศูนยแนะนําอาชีพในสถาบันศึกษา

เพื่อใหความรูและสรางความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับอาชีพ  นอกจากนี้

สถาบันการศึกษาควรออกแบบสอบถามสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่กําลังจะรับปริญญา อยาง

นอย 3 ปตอเนื่อง เพื่อจะไดดูวาผลผลิตของเราที่ออกไปจากมหาวิทยาลัยนั้นมีคุณคามากนอยเพียงใด แลว

วิเคราะหใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนั้นตรงกับชีวิตจริงหรือไม รวมถึง           

การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือนายจาง ซึ่งจะชวยใหการกํากับมาตรฐานการศึกษาของ

อุดมศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น  

1.7 การดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนเรื่องใหมที่ตองทําการศึกษาอีก

มากทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การทําความเขาใจของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา การสรางความ

เปนผูนําตนแบบในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประเด็นทิศทางและนโยบายกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

 รอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืน จากผลการทดสอบ O-Net ป 2550 พบวา นักเรียนมี

ผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลดลง และมีความออนแอในการอาน นอกจากนี้ผูเขาศึกษา

ในระดับอาชีวศึกษามีแนวโนมลดลงอยางมาก ทําใหปจจุบันเกิดภาวะการขาดนักอาชีวะที่มีคุณภาพและ

ตอไปในอนาคตผูเขาศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะลดลงอีกครึ่งหนึ่ง เนื่องจากคานิยมความตองการปริญญา     

ซึ่งเปนปญหาของประเทศอยางมาก ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานสงเสริม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหดีข้ึนพัฒนาครูและสื่อการ

เรียนรูใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะเดียวกันเด็กที่เกงและมีความสามารถอยูแลว รัฐควรจะ

ใหการสนับสนุนเด็กเหลานี้ใหเกงยิ่งขึ้นและพรอมที่จะเปนตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศในอนาคต ใน

สวนของอาชีวศึกษา อุดมศึกษาควรเปดโอกาสใหกับผูที่เรียนสายอาชีวะสามารถที่จะมา take course ได

อยางยืดหยุน ประเทศจะไดบุคลากรที่มีความสามารถดานอาชีพและไดรับปริญญาดวยเปนการรองรับการ

เรียนรูตลอดชีวิต ดังนั้น อุดมศึกษาตองชวยเหลือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาใหมากขึ้น 

 การแกปญหาอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ปจจุบันนี้ปญหาของอุดมศึกษาสาเหตุหนึ่งคือ

การมีสถาบันการศึกษาอยูมากมายประกอบดวยมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตกําลังคนเพื่อเขาสูธุรกิจของตัวเอง 

เชน 7-eleven นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยที่ไมไดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจํานวนหนึ่ง  ส่ิงที่นําเสนอในกรอบ
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับนี้ คือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะองคกรบริหารระดับสูง

จะตองมีหลักเกณฑในการกํากับอยางตอเนื่อง มีการใชเครื่องมือเชิงนโยบายตาง ๆ เครื่องมือทางการเงินในการ

ดําเนินงาน นอกจากนี้ควรลดเลิกหลักสูตรที่ไมเปนที่ตองการของสังคม  ลดเลิกคณะวิชาและสถาบันการศึกษา

ที่ขาดคุณภาพซึ่งปจจุบันสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการประเมิน

คุณภาพอยูแลวซึ่งเปนการประเมินเชิงสถาบัน แตเราตองประเมินเชิงหลักสูตรดวย เพื่อเปนการคุมครอง

ผูบริโภคเมื่อระบบการประเมินมีศักยภาพจะทําใหระบบการประกันคุณภาพที่ดีเกิดขึ้นได ในขณะเดียวกัน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวนี้ไดกําหนดกลุมอุดมศึกษาเปน 4  กลุม โดยแตละกลุมสามารถที่จะเปนเลิศ

ตามพันธกิจของตนเองไดประกอบดวย 

1) วิทยาลัยชุมชน ซึ่งใหความรูระดับอนุปริญญาแกคนในทองถิ่น พัฒนาอาชีพของ

คนในทองถิ่น ดังนั้นจึงไมควรนําหลักสูตรจากกรุงเทพไปใชเพราะจะไมมีความเชื่อมโยงกับทองถิ่น 

2) มหาวิทยาลัย 4 ป กลุมนี้จะรองรับผูที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนที่ประสงค

จะเรียนตอใหจบ 4 ป มีประโยชนสําหรับการกระจายความเจริญทําใหคนหนุมสาวไมตองไหลเขาเมือง 

3) กลุมเฉพาะทาง บางแหงอาจเปนมหาวิทยาลัยที่เนนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี บางแหงอาจจะเปน comprehensive กลุมนี้จะเปนกลุมที่จะตอบโจทยการพัฒนาประเทศ   

สามารถผลิตกําลังคนรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศรองรับการพัฒนาเชิงสังคม 

4) มหาวิทยาลัยวิจัย กลุมนี้จะทํางานดานการวิจัยพัฒนา สรางขีดความสามารถ

ใหกับประเทศในการแขงขันระหวางประเทศจะเนนในเรื่องบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งปริญญาเอก หรือ

หลังปริญญาเอกจะตอบโจทยในแงการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศ 

การแบงกลุมมหาวิทยาลัยนี้จะทําใหเห็นภาพของการจัดสรรทรัพยากร การจัดสรร

บุคลากรและการกระจายตัวของอาจารยทําใหสามารถออกแบบเปาหมายการผลิตบัณฑิตไดดีข้ึน นอกจากนี้

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวยังมีประเด็นตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดโดยไมตองรอ

สวนกลาง แตเปนการดําเนินการโดยการเคลื่อนที่ไปพรอม ๆ กัน 

 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ธรรมาภิบาลในอุดมศึกษาที่ปรากฏ

อยูในขณะนี้ คือ การจัดตั้งองคกรพัฒนาผูกํากับนโยบายและผูบริหารโดยการสรางกลไกพัฒนาผูบริหารตัง้แต

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิไปจนถึงผูบริหารระดังสูงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเรื่องที่

จะดําเนินการในระยะยาว นอกจากนี้ควรมีการทบทวนโครงสรางของสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหเอ้ืออํานวย

ประโยชนตอมหาวิทยาลัย จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย การทํางานของสภามหาวิทยาลัยในลักษณะ

การประสานงานรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งการนํามิติใหม ๆ ของการพัฒนามหาวิทยาลัยมาใช

ทดลองดําเนินงาน นอกจากนี้ในการประเมินมหาวิทยาลัยในอนาคตกําหนดใหมีการประเมินเชิง ธรรมาภบิาล 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารผูรับผิดชอบอุดมศึกษากับนายกสภามหาวิทยาลัยและ

http://www.onesqa.or.th/
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ไดเสนอใหมีการปรับโครงสรางคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปน

คณะกรรมาธิการที่ทํางานเต็มเวลา (Commission) 

2.4 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เสนอใหมีการสนับสนุนใหเกิดการสรางความรูใหม ๆ หรือองคความรูมีระบบในการประเมินและสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อการวิจัย   

2.5 การเงินอุดมศึกษา ระบบการเงินอุดมศึกษาปจจุบันยังไมสะทอนคุณภาพและ     

การพัฒนา รัฐควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปโดยคํานึงถึงผลงานใหมากขึ้นและในระยะยาว

อาจจะตองมีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มเติมเพื่อทําใหทรัพยากรในการพัฒนาอุดมศึกษามีมากขึ้น นอกจากนี้            

ยังเสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อใชในการดําเนินงานที่ไมเปนงานประจํา เชน การพัฒนา

อาจารย การเชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต การจัดตั้งวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย เปนตน 

2.6 การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ควรมีการวางแผนจัดสรรทุนพัฒนาอาจารยให

ชัดเจน เนื่องจากปจจุบันหนวยงานที่จัดสรรทุนสําหรับการพัฒนาอาจารยมิไดมีเพียงกระทรวงศึกษาธิการ

เทานั้น แตยังมีสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวย ซึ่งปจจุบันนี้ผูที่รับทุนสวนใหญ

จะกลับมาเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จึงควรมีการหารือรวมกันเกี่ยวกับหนวยงานที่จะเปน       

ผูจัดสรรทุนใหชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขาเรียนในคณะวิชาหรือสถาบันที่มี

ความเปนเลิศแทนที่จะสงไปเรียนตางประเทศทั้งหมด ทําใหคณะวิชาหรือสถาบันเหลานั้นไดรับการสนับสนุน

ทรัพยากร รวมทั้งควรเพิ่มจํานวนทุนการศึกษาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรดวย 

2.7 เครือขายอุดมศึกษา เนื่องจากอุดมศึกษามีความซ้ําซอน ความไมคุมคาและบางครั้ง

มีการแยงชิงตลาดรวมทั้งมีความแตกตางกันในมิติตาง ๆ  ของแตละมหาวิทยาลัยคอนขางมาก  ดังนั้น             

รัฐตองสนับสนุนการทํางานลักษณะเครือขายอุดมศึกษาใหมากข้ึนซึ่งจะทําใหการทํางานรวมกันในมิติตาง ๆ 

ไดรับการสนับสนุนยิ่งขึ้น 

2.8 การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ภาวะการให

การศึกษาของเยาวชนในพื้นที่คอนขางจะจํากัด เยาวชนสวนใหญเรียนในสถาบันที่ใหการศึกษาทางดาน

ศาสนาเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวพบวา มีความสามารถทางดานวิชาการคอนขางออนแอสวนผูที่มี

ความสามารถทางดานวิชาการที่แข็งแรงจะไดรับทุนไปศึกษาตอดานศาสนาในตางประเทศ เมื่อกลับมาก็จะ

เปนครูสอนศาสนา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ควรจะชวยสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตทั้งที่เปนของรัฐและเอกชนโดยการชวยพัฒนานักศึกษา การใหโอกาส สรางแคมปทาง

วิชาการใหนักศึกษาไดสัมผัสกับโลกภายนอกมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ชวยยกระดับครูในพื้นที่เร่ือง

วิชาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม นอกจากนี้ควรสรางความเขมแข็งใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่รวมถึงสรางโอกาส

การพัฒนาการศึกษาสูภูมิภาคอาเซียน 
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2.9 โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู ไมเพียงแตโครงสรางเชิงกายภาพเทานั้น ยังรวมถึง

โครงสรางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนรูตลอดชีวิตและสิ่งแวดลอมการเรียนรูดวย

ในเรื่องหลักสูตรนั้นมีผลสรุปจากภาคเอกชนหรือผูใชบัณฑิตระบุชัดเจนถึงความออนดอยของบัณฑิตในเชิง

วิชาการและทักษะอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการทบทวนหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในระดับภาควิชา ระดับคณะวิชาและ

ระดับมหาวิทยาลัยวายังสามารถเติมเต็มความรูใหนักศึกษาไดอีกมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรือ่ง

การรูจักใชชีวิตการเขาสูสังคมรัฐบาลควรจะใชประโยชนจากอุดมศึกษาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ      

การสื่อสารใหมากขึ้น ควรมีการจัดทํานโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตรวมถึงการรับประกันคุณภาพการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

3. บทบาทของเครือขายเพื่อการพัฒนากับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) 

3.1 บทบาทของเครือขายอุดมศึกษา 

1) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในดานระบบการบริหาร

จัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักสูตรการใชทรัพยากรรวมกันและการกระจายโอกาสทางการศึกษา

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2) มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขันของ

ประเทศ 

3) พัฒนาขีดความสามารถของภูมิภาคและทองถิ่น 

4) เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบาน 

3.2 รูปแบบการบริหารจัดการเครือขายอุดมศึกษาประกอบดวย 

1)  การบริหารจัดการภายในเครือขาย   ซึ่ งจะมี สํานักงานคณะกรรมการ               

การอุดมศึกษา( สกอ.) อยูตรงกลาง 

2) การบริหารจัดการระหวางเครือขาย  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

( สกอ.) ยังคงเปนแกนหลัก 

3) การบริหารจัดการเครือขายอยางอิสระ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในอีก 15 ปขางหนา  

3.3 ปจจัยความสําเร็จของเครือขายอุดมศึกษา 

1) การปรับวัฒนธรรมการทํางานแบบเครือขายตองลดความเปนระบบราชการลง 

2) เครือขายตองมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ตองยึดถือหลักความเสมอภาคและ           

เทาเทียมกัน รวมทั้งการมีสวนรวมและเชื่อมั่นในการรวมสรางและรับความสําเร็จดวยกัน 

3) ตัวแทนหรือผูประสานงาน ทําหนาที่เชื่อมตอใหขอมูลเขาถึงกัน ประสานใหมี

กิจกรรมเกิดขึ้น 
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4) เครือขายหลักทําหนาที่ประสานกับเครือขายยอยในการสรางการรับรูรวมกัน  

สวนเครือขายยอยนั้นเกิดจากความสนใจรวมกันทํางานเปนเรื่อง ๆ ไมจําเปนตองมีสมาชิกทุกสถาบัน 

3.4 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารเครือขายอุดมศึกษาประกอบดวย  ประธาน

เครือขายซึ่งคัดเลือกจากอธิการบดีในกลุมเครือขายนั้น ๆ อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายทั้ง

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนภาคเอกชน องคกร  

สวนทองถิ่นและผูแทนชุมชนทองถิ่น 

3.5 แนวทางการดําเนินงานและการพัฒนาเครือขายอุดมศึกษา 

1) มหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาไทยมีความซ้ําซอน มีความแตกตางจึงตองมี 

การจําแนกกลุมสถาบัน อุดมศึกษาตามความเขมแข็งของสถาบันและกิจกรรมเครือขายควรตอบสนองทิศทาง 

พันธกิจสถาบัน 

2) รัฐควรสนับสนุนการทํางานในลักษณะเครือขายโดยการจัดสรรทรัพยากรที่จะ

นําไปสูการพัฒนา มีการสรางแรงจูงใจเชื่อมโยงเครือขายอุดมศึกษากับภาคการผลิตอุตสาหกรรมและ

สนับสนุนการทํางานระบบเครือขายเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

3) ควรสงเสริมนโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่และกระจายอํานาจสู

ทองถิ่นเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการและงบประมาณตามโครงการที่เปนไปตามนโยบาย 

4) บทบาทและหนาหนาที่ของเครือขายควรมีระบบการเชื่อมโยงสงตอและ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาขามสถาบันรวมทั้งรวมกันกําหนดปญหาและเกื้อหนุนใหเกิดการวิจัยรวมกัน              

แบบสหวิทยาการ 

3.6 โครงการเครือขายรูปแบบตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         

เปนโครงการในลักษณะที่เปนพันธกิจของอุดมศึกษาซึ่งสอดคลองกับเครือขายเดิมอยูแลว อาทิเชน 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก โครงการเครือขายการพัฒนาบัณฑิตอุดม

คติไทย โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา โครงการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา เปนตน 

4. การขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สูการปฏิบัติ 

4.1 ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

1)  ผูนําตองมีความเขาใจและตองทําดวยใจ แผนพัฒนาตาง ๆ จะไมเกิดประโยชน

หากผูนําไมมีความเขาใจและไมมีภาวะผูนํา ฉะนั้น ในการทํางานจึงตองอาศัยภาวะการนําทั้งสิ้นการทําควร

จะทําดวยใจ นอกจากนี้การทํางานเปนทีมจะชวยใหประสบผลสําเร็จไดผูแข็งแรงกวาควรจะชวยผูออนแอกวา 

อาจารยอาวุโสควรจะชวยอาจารยรุนใหม ซึ่งจะทําใหส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยนาอยู มีผลิตภาพและมี

คุณภาพที่ดีข้ึน 
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2)  ตองมีการสนทนาและปฏิสัมพันธตอกันภายในสถาบันการศึกษา อาจารยกับ

อาจารยควรจะมีการพูดคุยกันใหมากขึ้นไมควรจะพูดคุยเฉพาะในที่ประชุมเทานั้น รวมทั้งควรเปดพื้นที่เพื่อให

นักศึกษาไดจัดกิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธตอกัน นอกจากนี้ควรมีการสนทนาปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย

กับภาคเอกชน เพื่อเปนการสรางสิ่งแวดลอมสําหรับเอื้อใหนักศึกษาที่จบการศึกษาแลวมีงานทํามากที่สุดควร

ใหขอมูลที่ถูกตองกับนักศึกษาเกี่ยวกับแหลงงาน รวมถึงความรวมมือกับชุมชนในสวนของมหาวิทยาลัยกับ 

สกอ. ควรจะมีการพูดคุยหรือจัดเวทีเพื่อพบปะและสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษา        

อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

3)   การวิ เคราะหสถานภาพและการดําเนินการของอุดมศึกษาเนื่องจาก                  

แผนอุดมศึกษาไดกําหนดการแบงกลุมมหาวิทยาลัยเปน 4 กลุม มหาวิทยาลัยแตละแหงจึงควรพิจารณา

ทบทวนวาในแตละคณะวิชา แตละสาขานั้นมีความเชี่ยวชาญและมีคุณลักษณะเฉพาะในดานใด แลวนํามา

เปรียบเทียบวาจะสามารถจัดกลุมเขากับมหาวิทยาลัยกลุมใดตามที่กําหนดไวในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาวฉบับนี้ นอกจากนี้แผนอุดมศึกษายังไดมีขอกําหนดในการจัดสรรทรัพยากรดานการวิจัยที่มีขอจํากัดมาก

ข้ึน ดังนั้น อุดมศึกษาควรจะศึกษาเกณฑการประเมินผลงานวิจัยของสหราชอาณาจักรวามีวิธีการอยางไร 

แลวทําการตรวจสอบเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของตนเองเพื่อเปนการเตรียมการที่จะใชประโยชนจาก 

แผนอุดมศึกษานี้     

4)  การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติจะตองดูกลไกที่สําคัญและความเชื่อมโยงกับ

กลไกใหม ๆ ภายใตรัฐธรรมนูญปจจุบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวนี้คอนขางครอบคลุมส่ิงที่ไดวิเคราะห

ภาพอนาคตและประเด็นเชิงนโยบายอุดมศึกษาที่สําคัญ ดังนั้นความเปนไปไดที่จะนําแผนไปสูการปฏิบัติ

ข้ึนอยูกับการแปลงนโยบายและเชื่อมโยงไดมากนอยเพียงใดเพราะทุกเรื่องมีความสําคัญแตไมสามารถทํา

พรอมกันไดจึงตองเชื่อมโยงโดยมีระดับความสําคัญ นอกจากนี้จะตองวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู  

รวมทั้งคํานึงถึงปจจัยแหงความสําเร็จที่จะสามารถนําพาเรื่องอื่น ๆ ใหบรรลุเปาหมาย 

5)  จะตองตรวจสอบสถานะปจจุบันกอนวาเราอยูตรงไหน การผลิตกําลังคนเขาสู

ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนากําลังคนที่อยูในภาคอุตสาหกรรมจะเชื่อมโยงกันอยางไร รวมทั้งตองวางแผน

ใหเชื่อมโยงกับโครงสรางนวัตกรรมในอนาคตดวย นอกจากนี้ควรจะออกแบบระบบการศึกษาใหประชากรทุก

ชวงวัยทั้งระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไดตลอดเวลาโดยสามารถทํางานควบคูกบั

การเรียนได 

6)  การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติจะตองมีแผนปฏิบัติที่มีความชัดเจนใน   แตละ

ชวงเวลาและไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ตลอดจนการสรางความเขาใจของสถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัด

รวมทั้งตองบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตองวิเคราะหทิศทาง เปาหมายกลุมจังหวัดให

ชัดเจนเพื่อบรรลุเปาหมายได นอกจากนี้ยังตองพัฒนาทรัพยากรตาง ๆ ในการเรียนการสอน การตอยอด
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ผลงานวิจัย งานวิชาการที่สามารถใชงานไดจริงสงเสริมการใชสินคาบริการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคามี

การประยุกตใชอยางเหมาะสม และจะตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายดวย 

5. การดําเนินงานในลําดับตอไปของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว  โดยใช

กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ                 

การอุดมศึกษาเปนกรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยและสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น และ Phasing เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2.3 การประชุมกลุมเสวนา Financing and Resources Forum ครั้งที่ 2/2550 
      
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองแผนงานเขาประชุมกลุมเสวนา Financing and 

Resources Forum ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2550 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง 

“ความเปนมาในการจัดตั้งบริษัท STANG จํากัด และผลการดําเนินงาน” นั้น บัดนี้ กองแผนงานไดสรุป

สาระสําคัญของการประชุมดังกลาวดังนี้ 

1. เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

ประธานกลุมเสวนา Financing and Resources Forum แจงใหทราบเรื่อง การเงิน

อุดมศึกษาในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และภาษีมูลคาเพิ่มกับการ

ใหบริการทางวิชาการ สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 1/2550 ที่ไดมีการหารือกันในเรื่องดังกลาว โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.1 การจัดสรรงบประมาณใหกับสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบงบประมาณที่จัดสรรใหกับสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันยังไมสะทอนคุณภาพ

การศึกษา และมหาวิทยาลัยตองแสวงหาแหลงทุนเพิ่มเติมเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐไมเพิ่มข้ึน

ตามสัดสวนของนักศึกษาที่เพิ่มข้ึน ดังนั้น รัฐควรมีการพิจารณารวมกับสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อน

นโยบายและจัดสรรงบประมาณที่สะทอนเปาหมายในการพัฒนาประเทศรวมกัน 
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1.2 ภาษีมูลคาเพิ่มกับการใหบริการทางวิชาการ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ/การวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐ

และอกชนที่ใหบริการกับหนวยงานของภาครัฐไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มจากรายไดดังกลาว เวนแตเปน             

การใหบริการกับหนวยงานภาคเอกชน โดยมีกําหนดใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ตามรายละเอียดใน

เอกสารประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 171) เร่ือง กําหนดสาขาและลักษณะ 

การประกอบกิจการ การใหบริการวิจัยหรือการใหบริการทางวิชาการ ตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แหงประมวล

รัษฎากร ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 

2. การบริการวิชาการและการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2.1  ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ 

มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหสามารถนําผลงานวิจัยไปกอใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและประโยชนในเชิงพาณิชย โดยการดําเนินการแบงออกเปน 4 ประเภทไดแก 

(1) งานบริการวิชาการ ในปจจุบันมีทั้งส้ิน 89 โครงการ ไดแก การใหคําปรึกษาทาง

วิชาการ การตรวจวิเคราะห การฝกอบรม เปนตน 

(2) หนวยบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยี เร่ิมดําเนินการใน          

ป 2543 เพื่อสรางความตระหนัก/สนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรม คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

การนําผลงานไปใชประโยชน และการปกปองสิทธิ 

(3) หนวยบมเพาะวิสาหกิจ เชน โครงการบันไดเศรษฐี โครงการเปดคลังสมบัติ

หองปฏิบัติการ Investor Forum และหนวยบมเพาะวิศวกรรมชีวกระบวนการ BEIU 

(4) คลินิกเทคโนโลยี บริการใหคําปรึกษาทางดานนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

2.2 บริษัทรวมทุนสตางค จํากัด 

 กอตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 เปนการรวมทุนระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ โดยจัดตั้ง

ขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา และนวัตกรรมใหมๆ จนสามารถประกอบกิจการได ในเชิงพาณิชย 

รวมทั้งการใหบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ การจัดสัมมนาและฝกอบรม 

ทั้งนี้ ประธานกลุมเสวนาไดแจงหัวขอสําหรับการประชุมคร้ังตอไป เร่ือง “การบริหารจัดการ

รายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.4 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 ไตรมาสที่ 1 
       
สรุปเรื่อง 
  ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 ของ

มหาวิทยาลัยไตรมาสที่ 1 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2550 – เดือนธันวาคม 2550 ดังนี้ 

  1. งบประมาณประจําป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 

1,101.562 ลานบาท โดยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 1,101.562 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 100.000 ของงบประมาณที่ไดรับ เมื่อส้ินไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายไดทั้งสิ้น 263.616         

ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.931 

                2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 275,962,700 บาท ประกอบดวย     

คาครุภัณฑจํานวน 78,698,200 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 197,264,500 บาท เปนสิ่งกอสราง

รายการผูกพันใหม 1 รายการ   คืออาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารตานเชื้อ  H5N1 และผลิตยาจาก

สมุนไพร 1 หลัง 97,563,000 บาท (โดยใชเงินนอกงบประมาณสมทบ 10,000,000 บาท) มหาวิทยาลัยไดรับ

จัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณจํานวน 275,962,700 บาท ประกอบดวยคาครุภัณฑ

จํานวน  78,698,200 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 197,264,500 บาท คิดเปนรอยละ 100.000 ของ

งบลงทุนทั้งหมด  เมื่อส้ินไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายงบลงทุนไดเพียง 19,241,876.20 บาท คิดเปนรอยละ 

6.972 ของงบลงทุนทั้งหมด 

              3. มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ 

ส้ินไตรมาส 1 รอยละ 24.968 แตมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจายไดรอยละ 23.931 ซึ่งต่ํากวาแผนที่กําหนดไว

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งรัฐบาลกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณทั้งสิ้นรอยละ 94 และ

เปาหมายการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 74 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแลวจะไดนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัทราบตอไป 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบแลวใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.5 รายงานความคืบหนารายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
       
สรุปเรื่อง 

 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ไดติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานดาน       
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งบลงทุนตามแผนการดําเนินงานที่ใหคณะวิชา/หนวยงานกอหนี้ผูกพันในสวนคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง        

สรุปไดดังนี้ 

คาครุภัณฑ

กลุม 1 
หนวยงานที่กอหนี้ผูกพันแลว 

กลุม 2 
หนวยงานที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน 

1. คณะวิทยาศาสตร 
2. คณะเภสัชศาสตร 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

4. กองกลาง 
5. คณะดุริยางคศาสตร 
6. วิทยาลัยนานาชาติ 
7. คณะศึกษาศาสตร 
8. บัณฑิตวิทยาลัย 

9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. ศูนยคอมพิวเตอร 
 

1. คณะโบราณคดี 

2. กองงานวทิยาเขต 

3. กองกิจการนกัศึกษา  

(รออาคารปฏิบัติการกีฬาแลวเสร็จ) 

4. กองบริการการศึกษา 

5. สํานักหอสมุดกลาง 

6. หอศิลป 

7. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

8. คณะอักษรศาสตร 

9. คณะมัณฑนศิลป 

10. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
11. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี          

(รออาคารเรียนรวมใหกอสรางแลวเสร็จ) 

12. คณะวิทยาการจัดการ 
13. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร          

(รอปรับปรุงตึกชั้น 4 ที่ติดตัง้ครุภัณฑประจํา

อาคารใหแลวเสร็จ) 
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ส่ิงกอสรางรายการใหม

กลุม 1 
ส่ิงกอสรางใหมที่แบบรูปรายการแลวเสร็จ 
อยูในระหวางกระบวนการ E-Auction 

กลุม 2 
ส่ิงกอสรางใหมที่ยังไมมีแบบรูปรายการ 

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

1. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมตนแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

2. อาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารตานเชื้อ H5N1 

และผลิตยาจากสมุนไพร (คณะเภสัชศาสตร) 

1. กองกิจการนักศึกษา 

- กอสรางบอบําบัดน้ําเสียพรอมระบบระบายน้ํา 

- คาปรับปรุงโรงอาหาร วังทาพระ 

- คาปรับปรุงพื้นที่กีฬา นครปฐม 

2. ปรับปรุงบูรณะคณะมัณฑนศิลป  
3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
- ปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
- ซอมแซมงานระบบอาคารและปรับปรุงพื้นที่ฯ 

(ไมไดรับแจงวาอยูในขั้นตอนใด ใหงานพัสดุทํา

บันทึกตามวาดําเนินงานถึงขั้นไหนแลว) 

4. กองกลาง 
- ปรับปรุงศูนยเทคโนโลยีทัศนศิลป 
- ปรับปรุงอาคารจิตรกรรม 1 วังทาพระ 

- ปรับปรุงอาคารจิตรกรรม 3 

- ปรับปรุงอาคารหอประชุม วงัทาพระ 

- คาปรับปรุงทองพระโรง ตําหนกักลาง          
ตําหนกัพรรณรายและศาลาดนตรี วังทาพระ 

- ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค วังทาพระ 
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อนึ่ง งานงบประมาณไดมีบันทึกที่ ศธ 0520.101.7/0355 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 แจงวา 

ขณะนี้งานงบประมาณไดรายงานผล ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวแลว ปรากฏวา 

มหาวิทยาลัยไดรับขอมูลจากคณะวิชา/หนวยงานไมครบตามจํานวน ทําใหผลผลิต ตัวชี้วัดไมถูกตองตาม

ความเปนจริง จึงขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงานใหสงแบบรายงานที่เกี่ยวของดังกลาวตามกําหนด       

ที่แจงไวตอไปดวย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายใหคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของในกลุม 2 (คาครุภัณฑที่

ยังไมกอหนี้ผูกพัน) และคณะวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของในกลุม 2 (ส่ิงกอสรางที่ยังไมมีแบบรูปรายการให

มหาวิทยาลัยดําเนินการ) ขอใหเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยดวนดวย 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยศลิปากร วาดวยการเงนิในการสอบคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
โดยตรง พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง 
คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการสอบคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาใน 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร โดยตรง 

   
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดใหมีการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน               

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง ดังนั้น เพื่อใหมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ดานการเงินในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง 

จึงจําเปนตองกําหนด (ราง) ระเบียบที่เกี่ยวของ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเสนอ (ราง) ระเบียบดังกลาวใหที่ประชุมพิจารณาซึ่งไดผาน

การพิจารณาจากงานวินัยและนิติการแลวดังตอไปนี้ 

1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการเงินในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง พ.ศ. .... 
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2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง คาตอบแทนและคาใชจายอื่น ๆ ในการสอบ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตรง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

ก. ตามขอ 1 ที่ประชุมใหความเห็นชอบแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ข. ตามขอ 2 ที่ประชุมใหความเห็นชอบ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในประกาศใชตอไป

เมื่อ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการเงินในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน                   

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยตรง  พ .ศ .  . . . .  ไดผานการพิจารณาจาก                   

สภามหาวิทยาลัยแลว 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู              

ทางวชิาการ ครั้งที่ 2 ของผูชวยศาสตราจารยชุมสาย สวุรรณชมภู                      
คณะอักษรศาสตร 

   
สรุปเรื่อง 

 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 360/2550 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 อนุมัติให          

ผูชวยศาสตราจารยชุมสาย สุวรรณชมภู ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูทางวิชาการเพื่อเขียนตํารา เร่ือง  “ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป 

ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 นั้น 

บัดนี้  ผูชวยศาสตราจารยชุมสาย สุวรรณชมภู ไดเสนอรายงานผลงานความกาวหนาของ

การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 (ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2550 ถึง วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2550) ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ 

20/2550 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลงานความกาวหนาของการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  คร้ังที่  2 ของผูชวยศาสตราจารยชุมสาย  สุวรรณชมภู              

คณะอักษรศาสตร 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  รายงานผลงานความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู                  
ทางวชิาการ ครั้งที่ 2 ของอาจารยจันทวิา สุรเชษฐพงษ คณะอกัษรศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 487/2550 ลงวันที่ 20 มีนาคม  2550 อนุมัติให              

อาจารยจันทิวา สุรเชษฐพงษ ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง

วิชาการเพื่อเรียบเรียงตํารา เร่ือง “ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 นั้น 

บัดนี้  อาจารยจันทิวา สุรเชษฐพงษ ไดเสนอรายงานผลงานความกาวหนาของการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งที่ 2 (ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2550 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2550 ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรคร้ังที่ 15/2550        

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 แลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลงานความกาวหนาของการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการครั้งที่ 2 ของ อาจารยจันทิวา สุรเชษฐพงษ คณะอักษรศาสตร 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติโครงการจัดต้ังโรงเรยีนสาธิต                             

(ปฐมวยัและประถมศึกษา) 
   

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะศึกษาศาสตรโดยสาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน             

มีโครงการที่จะเปดรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาในปการศึกษา 2551 เพื่อใหมีความตอเนื่องใน          

การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ทั้งนี้ เนื่องจากภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนมีการเปดสอนในสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษามาแลวระยะหนึ่งจึงเห็นวา เปนความจําเปนที่จะตองมี

สถานที่สําหรับใหนักศึกษาไดฝกเรียนรูในดานตาง ๆ ที่ไมเฉพาะการฝกประสบการณวิชาชีพแตเพียงอยาง

เดียวเทานั้น แตควรสนองตอบตอภารกิจอ่ืน ๆ ดวย อาทิ เปนแหลงศึกษา คนควา ทดลอง วิจัยและสาธิต

นวัตกรรมทางการศึกษา  เปนสถานที่ในการศึกษาอบรมและเปนแหลงเผยแพรสงเสริมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งในปจจุบันคณะศึกษาศาสตรมีความพรอมในดานสถานที่ วัสดุอุปกรณและ

บุคลากรในระดับหนึ่งแลว  
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ในการนี้คณะศึกษาศาสตรจึงขออนุมัติดําเนินการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) เพื่อจะไดดําเนินการตามโครงการฯ และวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยกําหนดแผนการรับ

นักเรียนระดับปฐมวัยจํานวน 120 คนและระดับประถมศึกษาจํานวน 420 คน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
    
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

โดยจะเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป สาระในการปรับปรุงแกไขคือ  

1. ขอบรรจุรายวิชาของคณะวิทยาศาสตรไวในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรจํานวน 4 รายวิชาคือ  

- รายวิชา 512 100 ธรรมชาติวิจักษ (Nature Appreciation)  2(2-0-4) 

- รายวิชา 512 110 ชีววิทยาเพื่อกิจกรรมนนัทนาการ    3(3-0-6) 

(Biology for Recreation Activity)   

- รายวิชา 517 100 ความรอบรูทางดานสารสนเทศและคอมพิวเตอร 3(2-2-5)     

(Computer and Information Literacy) 

- รายวิชา 518 101 เทคโนโลยีการเพาะเหด็    2(1-2-3)      

(Mushroom Cultivation Technology) 

2. ขอตัดเงื่อนไขรายวิชาออกจํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 518 100 จุลชีววิทยาใน

ชีวิตประจําวัน (Microbiology in Everyday Life) 2(2-0-4) 

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ไดพิจารณาให

ความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550)  และเนื่องจากเปนการปรับปรุงที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ดังนั้น จะไดให           

รองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

อนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6 ขออนุมัติคิดคาลงทะเบียนสําหรับ Auditing Students เปนกรณพีิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดมีบันทึกที่ ศธ 0520.107 (นฐ)/0034 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 แจงวา

ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติคาลงทะเบียนสําหรับนักศึกษา Auditing Students ในอัตราพิเศษดังนี้ 

1. วิชาบรรยาย   7,500  บาท/1 รายวิชา 

2. รายวิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่ในกรุงเทพฯ 12,000  บาท/1 รายวิชา 

3. รายวิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่ในตางจังหวัด 27,000  บาท/1 รายวิชา 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ คร้ังที่ 

9/2550 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ไดพิจารณาแลว มีมติใหเสนอเรื่องดังกลาวใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

อนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษาที่ไมถือสัญชาติไทยทั้งที่เปนนักศึกษาสามัญ 

นักศึกษาทดลองศึกษาหรือนักศึกษาพิเศษ ใหชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัย คาธรรมเนียมพิเศษและ

คาลงทะเบียนรายวิชาในอัตราสามเทาของอัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดใหนักศึกษาที่ถือสัญชาติไทยแตละ

ประเภทชําระและในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีขอตกลงใหความรวมมือทางวิชาการระหวางกันกับมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันการศึกษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดหรือบางสวนแก

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันตางประเทศไดสงตัวมา ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบอัตราคาลงทะเบียนสําหรับ Auditing 

Students ในอัตราพิเศษตามที่ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสนอ

ตามขอ 1 – ขอ 3 
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ระเบียบวาระที่ 4.7 ขอความอนุเคราะหที่นั่งเขาศกึษาพรอมยกเวนคาเลาเรยีนใหแก                    
เยาวชนที่มภีมูิลําเนาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต 

                         
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั้งของรัฐและ

เอกชนไดเคยประสานความรวมมือกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ใหความ

อนุเคราะหจัดที่นั่งเขาศึกษา พรอมทุนการศึกษาและที่พักแกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส 

สตูลและสงขลา (อ.เทพา อ.สะบายอย อ.นาทวี และ อ.จะนะ) สถาบันละ 10-15 ที่นั่งใน ปการศึกษา 2550  

ที่ผานมาและศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ไดดําเนินการคัดเลือกเยาวชนในเขตพื้นที่ฯ เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550            

ไปแลว นั้น  

เพื่อใหการดําเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศแกเยาวชนที่มี

ภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในรอบปการศึกษาใหมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ดําเนินโครงการดังกลาว พรอมกับขอความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการเปดโอกาสทางการศึกษาแก

เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการอนุเคราะหที่นั่งเขาศึกษาพรอมยกเวน 

คาเลาเรียนตลอดหลักสูตรใหแกเยาวชนดังกลาว โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะให               

การสนับสนุนเพิ่มเติมเปนคาใชจายสวนตัวแกนักศึกษาจํานวนคนละ 4,000 บาท/เดือน เปนระยะเวลา 10 

เดือน/ปการศึกษา (มิถุนายน – มีนาคม) รวมเปนเงินทั้งสิ้นคนละ 40,000 บาท/ปการศึกษา 

ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย

ศิลปากรพิจารณาจัดสรรที่นั่งเขาศึกษาพรอมยกเวนคาเลาเรียนตลอดหลักสูตรจํานวน 10-15 ที่นั่งใน            

ปการศึกษา 2551 ใหแกเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ซึง่ไมเปนผู

ที่ไดรับคัดเลือกใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยใด ๆ ของรัฐ ประจําปการศึกษา 2551 จากทุกระบบของ          

การรับนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยไวแลว โดยขอใหมหาวิทยาลัยศิลปากรแจงผลการใหความอนุเคราะห

ลงในแบบฟอรมการจัดที่นั่งการศึกษาใหแกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปการศึกษา 2551  

และสงกลับไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ 21 มกราคม 2551 นั้น มหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดดําเนินการจัดสงแบบฟอรมการจัดที่นั่งการศึกษาใหแกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตให

คณะวิชาตาง ๆ ไดเสนอขอมูลการรับนักศึกษาตามโครงการนี้ ประจําปการศึกษา 2551 – 2553 แลว สรุปได

วามี 10 คณะวิชาที่สามารถใหความอนุเคราะหและจํานวนที่นั่งรวมที่ใหความอนุเคราะหไดคือ 33 คน/ป           

โดยทุกคณะวิชายกเวนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษให แตในสวนของการยกเวนคาธรรมเนียม

มหาวิทยาลัย นั้น ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโดยขอใหมีผลบังคับกับนักศึกษาตามโครงการนี้ที่เขาศึกษาใน
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ปการศึกษา 2550 ดวย เนื่องจากนักศึกษาดังกลาวแมวาไดโอกาสการเขาศึกษาตามมติที่ประชุมคณบดี        

คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 แลว แตยังไมเคยมีมติยกเวนคาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยให 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการในการใหความอนุเคราะหการ

จัดสรรที ่นั ่งการศึกษาใหกับเยาวชนในพื ้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใตตามที ่แตละคณะวิชาไดเสนอใน

แบบฟอรมการจัดที่นั่งการศึกษาใหแกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปการศึกษา 2551 – 

2553 พรอมทั้งเห็นชอบใหยกเวนคาหนวยกิต คาธรรมเนียมพิเศษ คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยตลอด

หลักสูตร ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

อนึ่ง คณะเภสัชศาสตรไดเสนอใหปรับแกไขเอกสารแบบฟอรมการจัดที่นั่งการศึกษาใหแก

เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปการศึกษา 2551 – 2553 จาก คณะเภสัชศาสตร (5 ป) เปน                 

คณะเภสัชศาสตร (6 ป) โดยใหระบุเพิ่มเติมวา นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามที่คณะมอบหมายเพื่อรับ

ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมได ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอการศึกษา แลวใหดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 การจัดสรรเงนิรางวัลในสวนของเงินสมทบจํานวนรอยละ 30                    

จากเงนิเพิ่มพิเศษสาํหรบัผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือดวนมากที่ นร 1201/6390 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2550 แจงการจัดสรรเงินรางวัลในสวนของเงินสมทบจํานวนรอยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับ 2 รอบ รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549) และ

รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2549) เปนจํานวนทั้งสิ้น 690,121.26 บาท (หกแสนเกาหมื่น

หนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค) และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งที่ 21/2551 ลงวันที่ 7 มกราคม 

2551 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อวางหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลดังกลาวแลว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 มีมติเห็นสมควรวาง

หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลดังนี้ 

1. ใหจายเงินรางวัลตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับจัดสรรจํานวน 690,121.26 บาท      

(หกแสนเกาหมื่นหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค) แกขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารง

ตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารซึ่งปฏิบัติหนาที่ในชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2549 ในตําแหนงดังตอไปนี้ 
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1.1 ผูบริหารระดับกลางไดแก 

1.1.1 รองคณบดีและรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

ทั้งหนวยงานที่เปนสวนราชการและหนวยงานในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

1.1.2 ผูชวยคณบดีและผูชวยหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

ทั้งหนวยงานที่เปนสวนราชการและหนวยงานในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

1.1.3 ผูอํานวยการกองและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 
ทั้งหนวยงานที่เปนสวนราชการและหนวยงานในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

1.1.4 เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการสํานัก เลขานุการศูนยและ

หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา ทั้งหนวยงานที่เปนสวนราชการและหนวยงานในกาํกบั

ที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

1.1.5 หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภาควิชา ทั้งหนวยงานที่เปนสวนราชการและหนวยงานในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

1.2 ผูบริหารระดับตน ไดแก หัวหนาฝายและหัวหนางาน ทั้งหนวยงานที่เปนสวนราชการ

และหนวยงานในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

ทั้งนี้ ผูที่รักษาราชการแทนหรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารที่ยังไมมีผูดํารงตําแหนง

ดังกลาว รวมทั้งผูที่ปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงผูบริหารหรือเทียบเทาขึ้นไปตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่ง

แตงตั้งใหมีสิทธิไดรับเงินรางวัลนี้ดวย 

2. ใหจายเงินรางวัลแกผูบริหารตามขอ 1.1 เปนจํานวนเทากันตามจํานวนและตามสวนของ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 

3. ใหจายเงินรางวัลแกผูบริหารตามขอ 1.2 เปนจํานวนเทากันตามจํานวนและตามสวนของ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงในอัตราคนละ 0.6 เทาของเงินรางวัลที่จายแกผูบริหารตามขอ 1.1 

4. กรณีผูบริหารตามขอ 1. ปฏิบัติงานในบางสวนของระยะเวลาในรอบ 6 เดือนแรก             

(1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549) และรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2549) ใหจายเงิน

รางวัลตามสวนของระยะเวลา 

หากผูบริหารตามวรรคแรกพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุหรือออกจากราชการ          

โดยไมมีความผิด ใหไดรับเงินรางวัลตามสวนของระยะเวลาตามประกาศนี้ดวย 

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑการ

จายเงินรางวัลในสวนของเงินสมทบจํานวนรอยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2549 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง 

หลักเกณฑการจายเงินรางวัลในสวนของเงินสมทบจํานวนรอยละ 30 จากเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.9 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจลุชีววิทยา                                

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 
 สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และกําหนด

รับนักศึกษาปละ 30 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550               

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             

จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา             

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาชีววิทยา                                    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
                         

สรุปเรื่อง  
ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป และกําหนด

รับนักศึกษาปละ 80 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550               

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา               

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.11  คณะเภสชัศาสตรขออนุมัติดําเนินการและเชิญเขารวมโครงการ            

“ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 80 ลานเมล็ดเพื่อพอ” 
                         

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2551 ไดรับทราบโครงการ

นักศึกษาเทิดไทองคราชันยปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 80 ลานเมล็ดเพื่อพอ นั้น บัดนี้คณะเภสัชศาสตรไดมี

บันทึกแจงมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรเพื่อขออนุมัติดําเนินการและขอเรียนเชิญเขารวมโครงการ            

“ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 80 ลานเมล็ดเพื่อพอ” อยางเปนทางการอีกครั้ง โดยกําหนดกิจกรรมเปนดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมปลูกตนไมสรางพื้นที่ปารวมกันตามโครงการ “ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 80 

ลานเมล็ดเพื่อพอ” ในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมและหรือพื้นที่ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามวันเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ขยายพื้นที่ปลูกจากกลาไมจํานวนประมาณ 270,000 – 300,000 ตนในความดูแล

เบื้องตนของคณะเภสัชศาสตรฯ ซึ่งเปนจํานวนเริ่มตนที่ไดรับจัดสรรจากโครงการ “ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

80 ลานเมล็ดเพื่อพอ” โดยมีหลักการของการติดตามดูแลผลการดําเนินการ เพื่อรายงานตอคณะอนุกรรมการ

ดําเนินกิจกรรมฯ ที่มีผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ตามคําสั่งคณะรัฐมนตรี  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหจัดกิจกรรมปลูกตนไมตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอใน

ขอ 1 – ขอ 2 โดยใหคณะเภสัชศาสตรประสานงานกับ ผศ.ดร.วันชัย   สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4.12  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร            

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะวิทยาการจัดการไดเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา               

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
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2551 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 60 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 

10 มกราคม 2551 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา               

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.13  กิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 65 ป 
                         

สรุปเรื่อง 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 65 ป 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2551 เห็นชอบตามแนวทางในการฉลองโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 65 ป ไดเสนอดังนี้ 

1. แนวทางประชาสัมพันธโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 65 ป 

1.1 จัดทําตราสัญลักษณขนาดใหญติดไวถนนดานหนาในแตละวิทยาเขต 

1.2 จัดทําตราสัญลักษณขนาดกลางติดไวกับรถมหาวิทยาลัยทุกคัน (ทั้งรถบัสและรถตู) 

1.3 ในการจัดงานของคณะวิชาและหนวยงานตาง  ๆ และของนักศึกษาขอใหมี              

ตราสัญลักษณรวมอยูในงานดวย เชน 

- ตราสัญลักษณติดอยูที่บนเวที 
- ตราสัญลักษณติดอยูที่หนาปกหรือหลังปกเอกสารที่แจก (โดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสม) 

- ตราสัญลักษณติดอยูทางเขาหองประชุมสัมมนา ทางเขาสถานที่ 

- ใหตราสัญลักษณติดอยูในโปสเตอรประชาสัมพันธงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

- หากมีการแจกเสื้อยืดหรือแบบฟอรมขอใหมีตราสัญลักษณ 65 ปดวย 

1.4 ทําปายผาตราสัญลักษณ ครบ 65 ป ติดไวภายในแตละวิทยาเขตเพื่อเผยแพร 

1.5 ในการสงเอกสารขอใหใชตราสัญลักษณติดไวที่ซองจดหมายและใชประทับที่หัว

จดหมายดวย ทั้งจดหมายหรือหนังสือส่ังภายในหนวยงานหรือภายนอกหนวยงาน 
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1.6 ใหมีตราสัญลักษณอยูใน Website ของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน 

1.7 ขอใหมีตราสัญลักษณอยูในเอกสารเผยแพรของมหาวิทยาลัย เชน ในจดหมายขาว

ของมหาวิทยาลัยรวมกับตรามหาวิทยาลัย 

2. ใหรวบรวมงาน/กิจกรรมตาง ๆ ของคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ ที่จัดตามปกติทุกปเพื่อ

จะไดขอความรวมมือใหใชตราสัญลักษณเปนการเผยแพร (ตามขอ 1) 

3. จัดแยกงานที่เปน Highlight ของโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 65 ป และ

ดําเนินการรวบรวมไว 

4. ลักษณะงานที่ควรจะมีเพิ่มเติมคือ 

4.1 เผยแพรผลงานวิชาการ เชน ทําวารสารผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย 

4.2 ทํากิจกรรมรวมกับชุมชนในโอกาสฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 65 ป  

5. ในการจัดงานอาจมีการใชสถานที่ภายนอกหรือใชสถานที่ของภาคเอกชนเปนสถานที่จัด
แสดงนิทรรศการซึ่งคาดวาเปนที่คนมาใชบริการมาก เชน หอศิลป กรุงเทพมหานคร หางสรรพสินคาบางแหง

โดยใหพิจารณาตามความเหมาะสม เปนตน 

  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายรายงานการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตามแนวทางการฉลองโครงการดังกลาวตามที่

คณะกรรมการอํานวยการจัดโครงการฉลองมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบ 65 ป เสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให

แกไขรายการที่ 7 โครงการศิลปะสูชุมชน เปน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรม 

(Work shop) ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีฯ แทน ในเอกสารโครงการการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาส

ครบ 65 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนของมหาวิทยาลัย) แลวใหดําเนินการตอไป 

 
 
ปดประชุมเวลา 11.40 น. 
 

รายงานการประชุมฉบับนี ้

ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 

        (นางสาวศุภาวรรณ  ถาวรล้ําเลิศ) 

              ผูจดรายงานการประชุม 
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