ปที่ 8 ฉบับที่ 43 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2562)

12 สิงหาคม 2562
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
คำขวัญวันแม ประจำป 2562
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระราชทานคำขวัญวันแม ประจำป 2562
“ เพราะรักลูกมากกวาใครในโลกหลา
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟาจะหาไหน
เพราะสอนใหประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแมกวาใครทดแทนคุณ ”

ประเด็นขาว

* คำสอนของพอ
* คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
* ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2562
* แนะนำคณบดีคนใหม
* สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่สำคัญ
* กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
* สาระนารู

หนา
2
2
3
4
4
6
8

คำสอนของพอ
“การรูจักประมาณตน ไดแก การรูจักและยอมรับวาตนเองมีภูมิปญญาและความสามารถ
ดานไหน เพียงใด และควรจะทำงานดานไหน อยางไร การรูจักประมาณตนนี้ จะทำใหคนเรารูจักใช
ความรูความสามารถที่มีอยูไดถูกตองเหมาะสมกับงาน และไดประโยชนสูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ
ทั้งยังทำใหรูจักขวนขวายศึกษาหาความรู และเพิ่มพูนประสบการณอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงสงเสริม
ศักยภาพที่มีอยูในตนเองใหยิ่งสูงขึ้น”
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2535
ที่มา https://campus.campus-star.com/variety/21901.html

คุย

ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จากการประกาศผลของ QS ป พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ในภาพรวมอยูใ นระดับ 4 ดาว
และในดาน Arts & Culture, Innovation, Internationalization และ
กับนายกสภา
มหาว�ทยาลัยศิลปากร ดาน Employability อยูใ นระดับ 5 ดาว โดยเฉพาะในดาน Arts & Culture,
Innovation เปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวในประเทศไทยที่อยูในระดับ 5 ดาว
นอกจากนั้นวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ Science, Engineering and Health Studies (SEHS) และฉบับ Humanities,
Arts and Social Sciences Studies (HASSS) ไดเขาสูฐาน Scopus แลว ซึ่งจะชวยใหอาจารย นักวิจัย นักศึกษา มีชองทางใน
การเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติไดมากขึ้น จึงขอขอบคุณผูบริหาร บุคลากรทุกคนที่รวมกันทำงานจนเกิดผล
ที่นาภาคภูมิใจในครั้งนี้ และเปนกำลังใจใหรวมกันสรางสรรคผลงานใหดีมากยิ่งขึ้นตอไป รวมทั้งควรเผยแพรขาวสารนี้ใหบุคลากร
นักศึกษา ศิษยเกา และผูปกครองทราบดวยเพื่อใหมีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนศึกษาและทำงานอยู
เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการสอบคัดเลือก TCAS ปการศึกษา 2562
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ ซึ่งนาสนใจและมีประโยชนมาก โดยจากขอมูลพบวามีบางคณะจำนวนนักศึกษา
มีแนวโนมลดลง บางคณะอัตราการแขงขันและจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และบางครั้งคณะคอนขางคงที่ ซึ่งมาจากปจจัยหลายประการ
รวมทั้ง disruption ที่ทุกสถาบันการศึกษากำลังประสบอยู สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย และทุกคณะวิชา
นำขอมูลผลการสอบคัดเลือก TCAS นี้ไปใชวางแผนการทำงาน อาทิ ควรถายทอดขอมูลผลการสอบคัดเลือก TCAS ใหบุคลากร
ในทุกระดับไดทราบแลวระดมความคิดรวมกันจัดทำเปนแผนระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อเปนแนวทางในการทำงาน
การปรับปรุงหลักสูตรและทบทวนชื่อหลักสูตร สาขาวิชาใหทันสมัย นาสนใจ และสื่อใหเห็นวาเมื่อสำเร็จการศึกษาแลวจะประกอบ
อาชีพ/โอกาสในการทำงานสาขาใดไดบาง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนผานระบบ online เพื่อใหสามารถเขาถึงเนื้อหา
องคความรูไดงายและสะดวกขึ้น การปรับตัว วิธีการทำงานเชิงรุกเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง การเทียบโอนประสบการณของ
นักเรียน นักศึกษา เพือ่ จูงใจใหนกั ศึกษาเขามาศึกษา การสรางคูค วามรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนอาชีวะ เพือ่ เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเขามาศึกษาในคณะวิชาที่ตนสนใจ รวมทั้งจะชวยเพิ่มจำนวนนักศึกษาดวย ซึ่งในการดำเนินการตางๆ ทุกฝายจะตอง
รวมมือกันอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อใหงานสำเร็จตามที่กำหนดไว
ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 นักศึกษาคณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ไดเขาไปจัดการเรียนการสอนในวังทาพระแลว ทำใหบรรยากาศในวังทาพระซึ่งเปนศูนยกลางการเรียนการสอนดานศิลปะและ
การออกแบบของมหาวิทยาลัยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ขอใหนักศึกษาทุกคนไดมีความภาคภูมิใจ มีความสุข สนุกกับการเรียนรูในพื้นที่
ที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรนี้ครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2562
ผลการประเมิน QS Stars Ratings
หมวด

คะแนน คะแนนเต็ม

Teaching
99.00
Employability
130.00
Research
60.00
Internationalization 106.00
Facilities
67.00
Program strength
82.00
Arts & Culture
49.00
Innovation
42.00
Overalln
635.00

150
150
150
150
100
150
50
50
1,000

ดาว
4
5
3
5
4
3
5
5
4

ในดาน Arts & Culture , Innovation มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวในประเทศไทยที่ไดระดับ 5 ดาว
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แนะนำคณบดีคนใหม
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2562 มีมติเห็นชอบแตงตัง้ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สุมาลี
ลิม้ ประเสริฐ เปนผูส มควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป ตัง้ แตวนั ที่ 12 กรกฎาคม 2562
เปนตนไป
ดานการศึกษา
ระดับปริญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณดา นการบริหาร
พ.ศ. 2558-2560 หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิม้ ประเสริฐ
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณบดีคณะอักษรศาสตร

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทีส่ ำคัญ
5.การสื่อสารและการมีสวนรวม

การประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
แนวทางการพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกสถาบันเขาศึกษาตอของนักศึกษา และผูประกอบการ
ในการรับบัณฑิตเขาทำงาน
2. ปจจัยที่จะชวยใหการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ อาทิ
2.1 ควรทำความเขาใจกับตัวชี้วัดในแตละตัวใหชัดเจน รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงที่มาของขอมูลทั้งหมด
2.2 ควรมีผูรับผิดชอบการดำเนินการโดยเฉพาะ เพื่อใหการทำงานมีความตอเนื่องและมีความกาวหนา
2.3 ควรมีการสื่อสาร นำเสนอขอมูลใหผูประเมินทราบอยางตอเนื่อง
2.4 ควรใหการสนับสนุนการดำเนินการอยางจริงจัง และตอเนื่อง
2.5 ควรมีการรวบรวมขอมูล จัดทำฐานขอมูล วิเคราะหบริบทปจจัยทั้งภายในและภายนอกอยางรอบดาน แลวนำ
ไปวางแผนการทำงาน
2.6 ควรรวมพลังในการทำงานจากทุกสวนงาน ซึ่งจะชวยใหการทำงานในระดับมหาวิทยาลัย มีความเขมแข็ง และ
ประสบความสำเร็จมากกวาการกระจายการทำงานไปในแตละสวนงาน
3. ควรนำสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีอยู อาทิ หลักสูตร องคความรู มาจับคูกับความตองการของสังคม ชุมชน และนำเสนอ
ประชาสัมพันธสูสาธารณะใหรับทราบ ซึ่งจะชวยใหการดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ควรทำความเขาใจกับความหมาย การตีความเรื่องนวัตกรรมใหชัดเจน ซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มีบุคลากรเปนนักคิดสรางสรรค มีความคิดนอกกรอบ และอาจจะมีกระบวนการคิด นำเสนอการจัดการสิ่งใหมๆ ซึ่งเปน
นวัตกรรมได
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทีส่ ำคัญ
5. ควรสำรวจวามหาวิทยาลัยมีทรัพยสินทางปญญาอะไรบาง เพื่อนำมาวางแผนการทำงาน พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา และ
สรางประโยชนแกมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
การประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
แผนสงเสริมและสื่อสารภาพลักษณองคกรเชิงรุก
ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้
1. ควรกำหนดกลไกการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวเปนระยะๆ (3 เดือน,6 เดือน)
และนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งควรรายงานความกาวหนาการดำเนินการใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบอยางตอเนื่องดวย
2. งานสื่อสารองคกร ควรทำหนาที่
2.1 เปน Curator ดูแล ติดตาม ประสานเรื่อง ขอมูล ขาวสาร องคความรู Content ตางๆ อยางตอเนื่อง แลวนำ
เสนอ สื่อสาร ประชาสัมพันธสูสาธารณะ เครือขาย กลุมเปาหมายตามความสนใจของแตละกลุมอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
2.2 พิจารณาดำเนินการใหขอเสนอแนะกับทุกสวนงานถึงชองทาง และแนวทางในการนำเสนอขอมูลสูสาธารณะ
3. ควรมีทีมงานที่จะมาชวยทำงาน เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามแผนที่กำหนดไว และมีความตอเนื่อง รวดเร็ว
ทันการณ
4. ควรมีชองทาง กลไกที่เปดกวาง หลากหลายในการเปดโอกาสใหนักศึกษา บุคลากรนำเสนอขอมูล องคความรู
5. ควรดำเนินการวิจยั เรือ่ งการรับรูภ าพลักษณองคกรของนักเรียน ผูป กครอง บุคคลภายนอกตอมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อนำมาเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินการ การสื่อสารภาพลักษณองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ควรปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหทนั สมัย นาสนใจ เขาถึงงาย มีขอ มูลสารสนเทศทีค่ รบถวน และ
มีการปรับเพิ่มขอมูลตลอดเวลา รวมถึงขอมูลเว็บไซตภาษาตางประเทศดวย
7. ควรพิจารณานำเทคโนโลยีเขามาชวยอำนวยความสะดวกในการทำงาน การใหบริการ ใหครบทุกขั้นตอนของ
กระบวนการทำงาน อาทิ การลงทะเบียนเรียน การจายเงินคาลงทะเบียน การตรวจสอบคะแนน สามารถดำเนินการบนระบบ
Online ไดทั้งหมด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนสงเสริมและสื่อสารภาพลักษณองคกรเชิงรุก ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และใหนำขอสังเกต
ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562
นายลลิต เลิศไมไทย นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเกาฯ มอบเงิน
จากการจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร เรื่อง “นางนาก” เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2562 โดยไมหักคาใชจาย เพื่อเปนทุนการศึกษาแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 32,800 บาท และไดเชิญ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูชวย
ศาสตราจารยชยั ชาญ ถาวรเวช ผูร กั ษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนผูรับมอบเงิน
รองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูรักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝายวิจัย นำเสนอ แผนกลยุทธสงเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวยุทธศาสตรชาติ 20 ป และสถานการณ
ทุนวิจัยปจจุบันของมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบป 2562 ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดี
ฝายวิชาการ นำเสนอ รายงานผลการดำเนินการสอบคัดเลือกระบบ
SU-TCAS ประจำปการศึกษา 2562 ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อาจารย ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
นำเสนอ รายงานผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ณ หอง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เขารวมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกาแก ณ ศูนยการเรียนรูยานเมืองเกา คิด บวก ดี (Kid+Dee@Historic Center) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการอวดของ : การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การจัดการและพัฒนาสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
และไดเชิญ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คุณคาศิลปากร แหลงความรูดานศิลป
วัฒนธรรมและความเปนไทย

เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไดรบั การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา 2561
โดยคณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิรธิ รี ศาสน ประธานกรรมการ 2) รองศาสตราจารย ดร.สุวมิ ล
เรืองศรี กรรมการ และ 3) รองศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรรมการ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี (4.00 คะแนน)
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สาระนารู
การใชคำวา สิทธิ และ สิทธิ์
หลายครั้งที่เมื่อตองเขียนหรืออานเจอคำวา สิทธิ และ สิทธิ์ ก็จะสงสัยกันวา สิทธิ และ สิทธิ์ ตางกันหรือไม ทำไมบางครั้ง
ใชวา สิทธิ แตบางครั้งก็ใชวา สิทธิ์
1. ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ทั้ง 2 คำ มีความหมายเหมือนกันคือหมายถึง อำนาจ
อันชอบธรรม เชน
- บุคคลมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
- เขามีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้
2. การอานออกเสียงตางกันคือ
- สิทธิ อานวา สิด-ทิ
- สิทธิ์ อานวา สิด
3. พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็ไดเก็บทั้งสองคำนี้ไวดวย และไดใหความหมายไววา หมายถึง
อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย (ภาษาอังกฤษใชวา right)
- สิทธิ มักใชในภาษากฎหมาย หรือใชควบคูกับคำอื่น เชน สิทธิเสรีภาพ สิทธิและหนาที่
รัฐธรรมนูญของทุกประเทศมักระบุวาประชาชนมีสิทธิดานใดบาง เชน สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา. สิทธิในชีวิต
รางกายและทรัพยสิน. สิทธิสวนบุคคลในครอบครัว. ผูใดจะละเมิดสิทธิของผูอื่นมิได ขอที่ทุกคนพึงตระหนักคือบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไมขัดตอรัฐธรรมนูญหรือตอศีลธรรมอันดีของสังคม
สิทธิ์ มักใชในภาษาทั่วไป เชน สมาชิกของหมูบานมีสิทธิ์ใชสระวายน้ำ คนภายนอกไมมีสิทธิ์
4. เมื่อใดจะใชวา สิทธิ หรือ สิทธิ์
4.1 ถาใชประกอบกับคำอื่นในฐานะอุปสรรค (preﬁx) คือ อยูหนาคำจะใชวา สิทธิ เชน
- สิทธิการิยะ หมายถึง คำขึ้นตนในตำราโบราณ เชน ตำรายา ตำราหมอดู หรือคาถาเมตตามหานิยม เปนการ
อธิษฐานขอใหการกระทำนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ
- สิทธิเก็บกิน หมายถึง สิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย อันเปนเหตุใหผูทรงสิทธินั้นมีสิทธิครอบครอง ใช และถือเอา
ซึ่งประโยชนแหงอสังหาริมทรัพยนั้น
- สิทธิสภาพนอกอาณาเขต หมายถึง สิทธิพิเศษที่จะใชกฎหมายของประเทศหนึ่งบังคับแกบุคคลที่เปนพลเมือง
ของตนที่ไปอยูในดินแดนของอีกประเทศหนึ่ง
4.2 ถาใชในฐานะปจจัย (sufﬁx) คือ อยูทายคำจะใชวา สิทธิ์ เชน
- ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตผเู ดียวทีก่ ฎหมายรับรองใหผสู รางสรรคกระทำการใดๆ เกีย่ วกับงานทีต่ นไดทำขึน้ อันไดแก
สิทธิทจ่ี ะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา ไมวา ในรูปลักษณะอยางใดหรือวิธใี ด รวมทัง้ อนุญาตใหผอู น่ื นำงานนัน้ ไปทำเชนวานัน้ ดวย
- กรรมสิทธิ์ หมายถึง สิทธิทั้งปวงที่ผูเปนเจาของมีอยูเหนือทรัพยสิน อันไดแก สิทธิใชสอย จําหนาย ไดดอกผล กับทั้ง
สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตน และสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินนั้นโดยมิชอบดวยกฎหมาย
อางอิงและขอบคุณขอมูล
1. http://www.royin.go.th/?knowledges=พอจะมีสิทธิ์ไหม-๒๒-มกราคม-๒๕๕๒
2. http://www.royin.go.th/?knowledges=สิทธิ-๒๗-มิถุนายน-๒๕๕๔
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู 7 ถนนบรมราชชนนี นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
โทรศัพท 0-2849-7500 ตอ 31301-5 โทรสาร 0-2849-7505
ดร.ญาณิฐา หลิมวัฒนา บรรณาธิการ บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน

www.council.su.ac.th

