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วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 
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ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานที่ประชุม 
2. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง               รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
4. ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  
6. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
8. ผศ.ดร.วันชัย    สุทธะนันท รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร  
9. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
11. ผศ.ชวลิต  ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี 
12. ผศ.เอกพงษ  ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป 
13. ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร 
14. รศ.ดร.วิสาข   จัติวัตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
15. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
16. รศ.ดร.จุไรรัตน   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
17. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
19. รศ.ดร.เกษร  จันทรศิร ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
21. อ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
22. ผศ.ดร.อริศร   เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป 
24. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต รักษาราชการแทนประธานสภาคณาจารย 

ผูมาประชุมผานระบบ VDO – Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุร ี
2. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. อ.มานพ  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

ผูไมมาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
3. อ.ดําริห   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการตางประเทศ 

เปดประชุมเวลา 09.55 น. 

 เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20/2557                       

เมื่อวันอังคารท่ี 14 ตุลาคม 2557 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมหนา 32 ในสวนของมติบรรทัดที่ 3 
โดยใหปรับขอความ จาก “….และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป....” เปน “….และใหดําเนินการ
ตอไป....” แลวรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการกับ

วิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความ
รวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนางานวิชาการในประเด็นที่มีความสนใจรวมกัน สนับสนุนและเสริมสรางความรวมมือกันใน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การสัมมนา การวิจัย ตลอดจนการเชิญอาจารยไปบรรยาย และกิจกรรมอื่นๆ ที่
เสริมสรางสมรรถภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพของสถาบัน รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้งยัง
เปนการสรางความรวมมือ พันธกิจ และพัฒนากิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน กอใหเกิ ด
ประโยชนตอสังคมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก  
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 เรื่องรับทราบดานวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี  2.4.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 083 104 กีฬาศึกษา กลุม 606 กีฬาเปตอง ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากนักศึกษาสงงานลาชาจึงทําใหคา I เปลี่ยนเปน F อัตโนมัติ ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 เรื่องรับทราบอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่อธิการบดีมอบหมายใหกองแผนงานตรวจสอบโครงการบริการวิชาการและโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิชาที่ไดรับงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีความ
สอดคลองกับกิจกรรมของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลกิจกรรม/โครงการของคณะวิชาที่
สอดคลองกับกิจกรรมของ อพ.สธ. แลวพบวา โครงการบริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ที่สอดคลองกับกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและ
ใชประโยชนพันธุกรรมพืช ประกอบดวย  
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1. โครงการบริการวิชาการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก  
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใชเทคนิคทางอณูวิทยา polymerase 

chain reaction denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE Technique) สําหรับการศึกษาและ
วิจัยดานจุลินทรียทางการเกษตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

2. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ ไดแก   
2.1 การวิเคราะหภูมิปญญาไทยในวิถีเกษตรกรรมที่ย่ังยืน คณะวิทยาศาสตร  
2.2 โครงการสืบสานภูมิปญญาสมุนไพรและการแพทยแผนไทย คณะเภสัชศาสตร  

ทั้งน้ี คณะวิชาสามารถจัดทําโครงการที่สอดคลองกับกิจกรรมของ อพ.สธ. เพิ่มเติมใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยหรือเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผน อพ.สธ. โดยโครงการที่เสนอ
ไมจํากัดวาตองเปนเพียงโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช แตขอใหเปนโครงการที่สนองพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปนประโยชนกับคณะวิชา/มหาวิทยาลัย/อพ.สธ. 

นอกจากน้ี คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดเรียนเชิญผูบริหารและผูสนใจ
เขารวมประชุมเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง โดยมี ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย เลขานุการ
คณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ. ฝายวิชาการเปนผูบรรยายเรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุม 401 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2.5.2 รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

     

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิก

จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 โดยใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป       
ซึ่งตามความในขอ 8 กําหนดใหการกําหนดคาใชจายและการเบิกจายบางรายการตามระเบียบดังกลาว อยูใน
ดุลพินิจการอนุมัติของคณบดีโดยใหเบิกจายตามความจําเปน ตามความเหมาะสม และคํานึงถึงงบประมาณ
รายรับ น้ัน 

เพื่อใหการจัดทําประกาศของแตละคณะวิชาเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงได
กําหนดรูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิก
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ ดังน้ี 

1. (ราง) ประกาศคณะ.... มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายได 
ลงนามโดยคณบดีคณะวิชา 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนในสวนของคณะ.... ลงนามโดยอธิการบดี 

อน่ึง เมื่อคณะวิชาไดจัดทําประกาศอัตราคาใชจายดังกลาวแลว ใหเสนอกองนิติการเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 กอนเวียนประกาศใชบังคับ 
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นอกจากน้ี นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในไดแจงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน Management 
Information System (MIS) สําหรับแหลงเงินงบประมาณเงินรายไดทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ      
เงินสะสม และกองทุนวิจัยและสรางสรรค โดยคณะวิชา/หนวยงานจะตองขออนุมัติคณบดีหรือผูบริหารของ
หนวยงานกอนดําเนินการโอนงบประมาณในระบบ MIS แลวจึงสําเนาเอกสารการโอนแจงไปยังกองคลัง/งานคลัง 
กองงานวิทยาเขต/สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสํานักงานตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี กองคลังจะมี
หนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานเพื่อใหกําหนดรหัสสิทธ์ิผูมีหนาที่โอนเงินตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแตละคณะวิชาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5.3 การจัดซื้อท่ีดินเพ่ือรองรับสวนขยายการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) 
     

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ไดเห็นชอบ

ในหลักการในการคัดเลือกที่ดินแปลงที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อขยายการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) โดยใหมหาวิทยาลัย
แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการทางดานพัสดุตามระเบียบของทางราชการตอไป น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกลาวตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมแลวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ภายใต
การดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับสวนขยายการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) โดยวิธีพิเศษ ซึ่งที่ดินแปลงดังกลาวเปนที่ดินไม
มีสิ่งปลูกสราง เน้ือที่ 10 ไร รวม 2 แปลง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. โฉนดที่ดินเลขที่ 68185 ต้ังอยูที่ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เน้ือที่ 4 
ไร 3 งาน 75.8 ตารางวา 

2. โฉนดที่ดินเลขที่ 68188 ต้ังอยูที่ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เน้ือที่ 5 
ไร 24.2 ตารางวา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 หลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตรขอถอนเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 7 รายวิชา ดังน้ี  

1. รายวิชา 511 583  วิธีการทางคณิตศาสตรสําหรับนักฟสิกส 
2. รายวิชา 514 501 กลศาสตรคลาสสิก 
3. รายวิชา 514 502 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 
4. รายวิชา 514 503 ทฤษฎีควอนตัม 1 
5. รายวิชา 514 691 สัมมนา 1 
6. รายวิชา 514 692 สัมมนา 2 
7. รายวิชา 514 693 วิทยานิพนธ 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 514 800 วิทยานิพนธ 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา              
จุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน     
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 13 รายวิชา ดังน้ี  

1. รายวิชา 518 501 จุลชีววิทยาข้ันสูง 
2. รายวิชา 518 502 เทคนิคสําหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 
3. รายวิชา 518 530 เทคโนโลยีการหมัก 
4. รายวิชา 518 531 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก 
5. รายวิชา 518 532  การบําบัดมลพิษทางจุลชีววิทยา 
6. รายวิชา 518 614  พันธุศาสตรโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 
7. รายวิชา 518 615  ปฏิบัติการพันธุศาสตรโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 
8. รายวิชา 518 618  ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 
9. รายวิชา 518 619  ปฏิบัติการราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 

10. รายวิชา 518 620 การจัดการมาตรฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
11. รายวิชา 518 701 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
12. รายวิชา 518 702 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 
13. รายวิชา 518 792 วิทยานิพนธ 

 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ี     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 17 รายวิชา ดังน้ี  

1. รายวิชา 518 501 จุลชีววิทยาข้ันสูง 
2. รายวิชา 518 502 เทคนิคสําหรับงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 
3. รายวิชา 518 530 เทคโนโลยีการหมัก 
4. รายวิชา 518 531 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก 
5. รายวิชา 518 532  การบําบัดมลพิษทางจุลชีววิทยา 
6. รายวิชา 518 614  พันธุศาสตรโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 
7. รายวิชา 518 615  ปฏิบัติการพันธุศาสตรโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 
8. รายวิชา 518 618  ราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 
9. รายวิชา 518 619  ปฏิบัติการราและแบคทีเรียเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 

10. รายวิชา 518 620 การจัดการมาตรฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
11. รายวิชา 518 801 สัมมนาจุลชีววิทยา 1 
12. รายวิชา 518 802 สัมมนาจุลชีววิทยา 2 
13. รายวิชา 518 803 สัมมนาจุลชีววิทยา 3 
14. รายวิชา 518 804 สัมมนาจุลชีววิทยา 4 
15. รายวิชา 518 805 สัมมนาจุลชีววิทยา 5 
16. รายวิชา 518 806 สัมมนาจุลชีววิทยา 6 
17. รายวิชา 518 899 วิทยานิพนธ 

 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบในแผนที่แสดง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 
51 รายวิชา ดังน้ี  

1. รายวิชา 512 501 ชีววิทยาของเซลลข้ันสูง 
2. รายวิชา 512 503 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 
3. รายวิชา 512 504 เทคนิคทางชีววิทยาสําหรับกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 
4. รายวิชา 512 505 พิษวิทยาทางนํ้า 
5. รายวิชา 512 506  เทคนิคและการวิเคราะหดวยเครื่องมือ เพื่อการศึกษาทางชีววิทยา 
6. รายวิชา 512 511  พันธุศาสตรของเซลล 2 
7. รายวิชา 512 512  พันธุศาสตรการถายทอด 
8. รายวิชา 512 513  หัวขอเฉพาะทางพันธุศาสตร 
9. รายวิชา 512 521 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนข้ันสูง 

10. รายวิชา 512 522 วัชพืชศาสตร 
11. รายวิชา 512 523 การเสื่อมสภาพในพืช 
12. รายวิชา 512 524 เรณูวิทยา  
13. รายวิชา 512 525 เมแทบอลิซึมของพืช 
14. รายวิชา 512 526 ความสัมพันธระหวางพืชกับนํ้าและธาตุอาหาร 
15. รายวิชา 512 527 พฤกษภูมิศาสตร 
16. รายวิชา 512 528 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมข้ันสูง 
17. รายวิชา 512 531 เทคโนโลยีจีโนมพืช 
18. รายวิชา 512 532 เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
19. รายวิชา 512 533 การอนุรักษความหลากหลายของพืช 
20. รายวิชา 512 541 การตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล 
21. รายวิชา 512 542 สังขวิทยา 
22. รายวิชา 512 543 วิทยาครัสทาเซีย 
23. รายวิชา 512 545 ปรสิตวิทยาข้ันสูง 
24. รายวิชา 512 551 ชีววิทยาภูมิคุมกัน 
25. รายวิชา 512 552 เซลลสืบพันธุและการใชประโยชนของเซลลในระบบสืบพันธุสัตวเลี้ยง

ลูกดวยนํ้านม 
26. รายวิชา 512 553 ชีววิทยาของปลา 
27. รายวิชา 512 554 พฤติกรรมสัตว 
28. รายวิชา 512 555 ปกษีวิทยาข้ันสูง 
29. รายวิชา 512 556 นิเวศวิทยาของแพลงกตอน 
30. รายวิชา 512 557 เทคโนโลยีสําหรับเซลลสืบพันธุและตัวออน 
31. รายวิชา 512 601 สัมมนาชีววิทยา 1 (ไมนับหนวยกิต) 
32. รายวิชา 512 602 สัมมนาชีววิทยา 2 (ไมนับหนวยกิต) 
33. รายวิชา 512 611 พันธุศาสตรโมเลกุล 
34. รายวิชา 512 612  พันธุศาสตรประยุกต 
35. รายวิชา 512 621 หัวขอเฉพาะทางอนุกรมวิธานพืช 
36. รายวิชา 512 622 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชข้ันสูง 
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37. รายวิชา 512 623 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร 
38. รายวิชา 512 624 อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง 
39. รายวิชา 512 625 สารเรงการเติบโตในการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
40. รายวิชา 512 627 หัวขอเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
41. รายวิชา 512 628 อนุกรมวิธานเชิงสถาปตยลักษณของพืช 
42. รายวิชา 512 629 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือกลวยไม 
43. รายวิชา 512 631 วิทยาเอ็มบริโอของพืชดอก 
44. รายวิชา 512 641 หัวขอเฉพาะทางสัตววิทยา 
45. รายวิชา 512 642 วิทยาภูมิคุมกันระดับเซลลและโมเลกุล 
46. รายวิชา 512 643 สังขวิทยาทางการแพทย 
47. รายวิชา 512 644 เทคนิคการวิจัยทางสังขวิทยา 
48. รายวิชา 512 645 เทคนิคการวิจัยทางปรสิตวิทยา 
49. รายวิชา 512 791 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต 
50. รายวิชา 512 792 วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 18 หนวยกิต 
51. รายวิชา 512 502 สถิติประยุกตสําหรับนักชีววิทยา 

 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวด
ที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 37 รายวิชา ดังน้ี  

1. รายวิชา 511 501 ประวัติคณิตศาสตร 
2. รายวิชา 511 502 เรขาคณิต 
3. รายวิชา 511 503 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร 
4. รายวิชา 511 504 ทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษาและการประยุกต 
5. รายวิชา 511 505  การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
6. รายวิชา 511 506  นวัตกรรมสําหรับคณิตศาสตรศึกษา 
7. รายวิชา 511 507 เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร 
8. รายวิชา 511 508 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 
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9. รายวิชา 511 512 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร 
10. รายวิชา 511 513 พีชคณิตนามธรรม 1 
11. รายวิชา 511 515 พีชคณิตเชิงเสนกับการประยุกต 
12. รายวิชา 511 519 พีชคณิตประยุกต 
13. รายวิชา 511 523 ทฤษฎีจํานวน 
14. รายวิชา 511 532 ทฤษฎีกราฟ 
15. รายวิชา 511 533 คณิตศาสตรเชิงการจัด 
16. รายวิชา 511 541 คณิตวิเคราะห 
17. รายวิชา 511 545 หลักมูลของการวิเคราะหเชิงซอนกับการประยุกต 
18. รายวิชา 511 549 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน 
19. รายวิชา 511 552 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 
20. รายวิชา 511 553 สมการเชิงอนุพันธยอย 1 
21. รายวิชา 511 561 การสํารวจเชิงคณิตศาสตรโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเชิงตัวเลข 
22. รายวิชา 511 572 ทฤษฎีความนาจะเปน 
23. รายวิชา 511 573 กระบวนการสโตแคสติก 
24. รายวิชา 511 582 การสรางตัวแบบทางคณิตศาสตร 
25. รายวิชา 511 583 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 1 
26. รายวิชา 511 585 คณิตศาสตรการเงิน 
27. รายวิชา 511 586 คณิตศาสตรประกันภัย 1 
28. รายวิชา 511 588 แบบจําลองทางคณิตศาสตรประกันภัย 
29. รายวิชา 511 589 ทฤษฎีสารสนเทศ 
30. รายวิชา 511 593 สัมมนา 
31. รายวิชา 511 601 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 1 
32. รายวิชา 511 602 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 2 
33. รายวิชา 511 603 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 3 
34. รายวิชา 511 604 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 4 
35. รายวิชา 511 605 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร 5 
36. รายวิชา 511 692 วิทยานิพนธ 
37. รายวิชา 511 693 การคนควาอิสระ 

 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้     
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.1.8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังน้ี  

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร 
 ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3 การเปดหลักสูตรใหม 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) โดยกําหนดเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2557 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งน้ี 
บัณฑิตวิทยาลัยไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล 
2. อาจารยศิดาลัย  ฆโนทัย* 2. อาจารยศิดาลัย  ฆโนทัย* 
3. ผูชวยศาสตราจารยเอกชัย  พันธอารีวัฒนา 3. อาจารย ดร.วรรณวิภา  สุเนตตา* 
4. อาจารยภูษิต  รัตนภานพ 4. อาจารยภูษิต  รัตนภานพ 
5. อาจารยชาติชาย  คันธิก 5. อาจารยชาติชาย  คันธิก 
6. อาจารยทวีศักด์ิ  มูลสวัสด์ิ ยายไปประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4 การปดหลักสูตร 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 การปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบบริการ

สุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ
เห็นชอบในหลักการในแนวทางและข้ันตอนในการปดหลักสูตร และไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม              
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 แลวน้ัน 

บัดน้ี คณะเภสัชศาสตรไดเสนอขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยเหตุผลในการขอปดหลักสูตรครั้งน้ี เน่ืองจากความตองการเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาวมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ซึ่งพิจารณาไดจากจํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษา
มีจํานวนตํ่ากวาเกณฑการเปดการเรียนการสอน ทําใหหลักสูตรไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได
ในชวง 2 ปการศึกษาที่ผานมา ประกอบกับปญหาจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรในภาพรวมตามขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของภาควิชามีจํานวนไมเพียงพอ และยังมีนักศึกษาคงคางใน
หลักสูตรดังกลาว จํานวน 3 ราย ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 จึง
เห็นสมควรที่จะปดหลักสูตรดังกลาวเพื่อใหการบริหารงานหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบบริการสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตาง  ๆ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง          

ประจําปการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2557 ไดใหความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 
2558 โดยจะคัดเลือกจากนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาช้ันปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
ทั่วประเทศ ทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา หรือ
นักเรียนที่กําลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 2 โครงการ คือ 
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1. โครงการรับตรง ปการศึกษา 2558 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 6 สาขาวิชา จํานวน 135 คน ดังน้ี 
(1)  สาขาวิชาโบราณคดี  จํานวน 20 คน 
(2)  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  จํานวน 20 คน 
(3)  สาขาวิชามานุษยวิทยา   จํานวน 20 คน 
(4)  สาขาวิชาภาษาไทย   จํานวน 30 คน 
(5)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน 25 คน 
(6)  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   จํานวน 20 คน 

2. โครงการผูมีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถ่ิน ดนตรีไทย หรือขับรองเพลงไทยเดิม 
หรืออักษรโบราณทองถ่ิน ปการศึกษา 2558 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 2 สาขาวิชา จํานวน 15 คน ดังน้ี 

(1)  สาขาวิชาโบราณคดีรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(มัคคุเทศกทองถ่ิน ประวัติศาสตร-วัฒนธรรมทองถ่ิน) จํานวน 5 คน 

(2)  สาขาวิชาภาษาไทยรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย หรือขับรอง
เพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณทองถ่ิน จํานวน 10 คน  
 ในการน้ี คณะโบราณคดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน         
คณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี 
โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558 ตามที่คณะโบราณคดีเสนอ  

ทั้งน้ี ประธานขอความรวมมือคณะวิชาที่ประสงคจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในคณะวิชา ใหระบุอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับปรุงใหมในประกาศสอบคัดเลือกตามที่คณะวิชากําหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.2 โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่  17/2557 เมื่อวันที่             
15 ตุลาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
ปการศึกษา 2558 กําหนดรับนักศึกษาสําหรับผูมีความสามารถทางภาษาจีนจํานวน 28 คน โดยจะคัดเลือก
จากนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 

2. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2558 กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 32 คน โดยจะคัดเลือกจากโรงเรียน        
และนักเรียนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 16 โรงเรียน คือ 

(1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2) โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา 
(3) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
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(4) โรงเรียนเจี้ยนหัว 
(5) โรงเรียนราชินีบูรณะ 
(6) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
(7) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(8) โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ 
(9) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

(10) โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
(11) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 
(12) โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
(13) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
(14) โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
(15) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
(16) โรงเรียนสามพรานวิทยา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชา         
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 2 โครงการ ตามที ่      
คณะศึกษาศาสตรเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3 (ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 
ไดใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว พรอมทั้ง
ไดแนบหลักเกณฑการพิจารณากําหนดอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษ และตารางเปรียบเทียบ
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปจจุบันและที่กําหนดเพิ่มเติม 

ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ 

สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เมื่อผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย   
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงค   
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จะปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเตรียมขอมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา      
เพื่อช้ีแจงตอสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) และใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558            
คณะศึกษาศาสตร (ชั้นปท่ี 5 สาขาวิชาชีพครู 6 สาขาวิชา และชั้นปท่ี 3 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ) 

 
สรุปเรื่อง 

เพื่อใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
กองบริการการศึกษาจึงไดเสนอ (ราง) ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี  

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา 2558  

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร (ช้ันปที่ 5 สาขาวิชาชีพครู 6 สาขาวิชา และช้ันปที่ 3 สาขาวิชา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร (ช้ันปที่ 5 สาขา
วิชาชีพครู 6 สาขาวิชา และช้ันปที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ) และใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 วาระลับ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา

บรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร 
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4.1.2 การแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตาง  ๆ

ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5 เรื่องเพ่ือพิจารณาอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักกฎหมายและระเบียบ สํานักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 623 ลงวันที่ 29 
กันยายน 2557 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใหการบริหารงบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ สํานักงบประมาณไดขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังน้ี 

1. การใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของสวนราชการ ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว อยางชาภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 

2. การจัดสรรงบประมาณ   
2.1  จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 ใหจัดสรรอยางชาภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดย

มหาวิทยาลัยไมตองขอใบการจัดสรรดังน้ี 
1) งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะ

งบรายจายประจํา ใหจัดสรรตามความจําเปนที่จะตองใชจายหรือกอหน้ีผูกพันภายในระยะเวลา 6 เดือน 
ยกเวนรายการที่เชาหรือจางตอเน่ืองตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายหลังสัญญาเดิมสิ้นสุดลงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เชน คาจางเหมาบริการทําความสะอาด คาจางเหมารักษาความปลอดภัย ฯลฯ ให
จัดสรรงบประมาณเต็มตามวงเงินที่ตองใชจายหรือกอหน้ีผูกพัน 

2) งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะลงทุนใหจัดสรร
เต็มตามวงเงินงบประมาณสําหรับรายการดังน้ี 

- รายการครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท และรายการสิ่งกอสรางที่
มีวงเงินตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท  

- รายการครุภัณฑ ที่ดิน หรือสิ่งกอสรางที่ไดกอหน้ีผูกพนัไวแลวต้ังแตปงบประมาณ
ที่ลวงมาแลว 

3) รายการผูกพันขามปงบประมาณรายการใหมที่เริ่มตนในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ใหจัดสรรงบประมาณเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการกอหน้ีผูกพันแลว โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยมีรายการผูกพันขามปงบประมาณรายการใหม จํานวน 1 รายการ คือ โครงการปรับปรุง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จํานวนเงิน 120,000,000 บาท (หน่ึงรอยย่ีสิบลานบาทถวน) 

2.2 การจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 สําหรับรายการงบลงทุน งบเงินอุดหนุนหรืองบ
รายจายอื่น ที่เบิกจายในลักษณะคาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาทข้ึนไป คาที่ดิน และสิ่งกอสราง
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ที่มีวงเงินตอหนวยต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป ใหมหาวิทยาลัยจัดเตรียมความพรอมในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อให
สํานักงบประมาณสามารถตรวจสอบและใหขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถใชจายหรือกอหน้ี
ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณในสวนของงบลงทุนที่
เปนคาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 5 รายการ คือ 

- คณะมัณฑนศิลป จํานวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องพิมพตนแบบข้ีผึ้งสามมิติดวย
ความเร็วพรอมอุปกรณ 1 ชุด จํานวนเงิน 1,659,200 บาท 

- คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 รายการ คือ ครุภัณฑประกอบอาคารช้ันที่ 3 จํานวน
เงิน 6,901,000 บาท และครุภัณฑประกอบอาคารช้ันที่ 4 จํานวนเงิน 4,074,600 บาท 

- คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 รายการ คือ ครุภัณฑประจําอาคารเอนกประสงค            
คณะศึกษาศาสตร ศูนยออกกําลังกายช้ัน 2 จํานวนเงิน 11,245,800 บาท 

- คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องแยกวิเคราะหสารประสิทธิภาพสูง
โดยตัวพาสารละลายพรอมเครื่องตรวจวัดสารแบบไดโอดอะเรย จํานวนเงิน 2,400,000 บาท 

- คาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป จํานวน 1 
รายการ คือ ตกแตงภายในหองประชุมอาคารศูนยสันสกฤตศึกษา จํานวนเงิน 14,000,000 บาท 

2.3 การจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2  สําหรับงบประมาณสวนที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ขอ 2.1 ใหจัดสรรตามความจําเปนในการใชจายใหสอดคลองกับแผนที่กําหนดไวในวันเริ่มตนไตรมาสที่ 3 ของ
ปงบประมาณ (วันที่ 1 เมษายน 2558) เปนตนไป โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของ
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 กรณีไมสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวใหจัดสรรงบประมาณเมื่อ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนแผนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แลว 

3. ใหมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางไวลวงหนาสําหรับ
รายการครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ตองดําเนินการในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ
ตามที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขวาจะลงนามในสัญญา        
กอหน้ีผูกพันไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกาศใชบังคับ
และไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว 

กรณีรายการที่จะตองใชจายหรือกอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 
ที่ 4 หากมีความพรอมในการทําสัญญากอหน้ีผูกพัน ใหขอรับการจัดสรรงบประมาณไดต้ังแตกอนเริ่มตน             
ไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใหกอหน้ีผูกพันไดเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณและเบิกจาย
งบประมาณใหแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่กองคลัง
เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

 
สรุปเรื่อง 

กองแผนงานไดกําหนดเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2557 ดังน้ี 

1. เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบดวย 

1.1 การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร  โดย

พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามจํานวนตัวช้ีวัด ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา/หนวยงาน 

โดยกําหนดเกณฑ ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ วิธีคิด 
รอยละ 90.00 – 100.00 ดีมาก จํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย x 100 

       จํานวนตัวช้ีวัดทั้งหมด รอยละ 70.00 – 89.00 ดี 
รอยละ 50.00 – 69.00 ปานกลาง 
รอยละ 30.00 – 49.00 ปรับปรุง 
นอยกวารอยละ 30.00 ปรับปรุงเรงดวน 

 
1.2 การประเมินคุณภาพการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยพิจารณาจากผลลัพธของการ

ดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยคิดคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนักแตละตัวช้ีวัด  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี   

ตัวชี้วัด 
คานํ้าหนัก 

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

(ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ) 

ดานการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน 30  

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
โดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 

12 
 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ   
    ภายใน 1 ป 

6 กําหนดรอยละ 100  เทากับ 5 คะแนน 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาต ิ

6 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต 
(คะแนนเต็ม 5) 

3. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู 
    ความสามารถดานภาษาตางประเทศ (exit-exam) 

- กําหนดรอยละ 100  เทากับ 5 คะแนน 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

6  

4. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิต 
    ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

6 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต 
(คะแนนเต็ม 5) 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่
เอ้ือใหเกิดการเรียนรู และความคิดสรางสรรค 
 

12  
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ตัวชี้วัด 
คานํ้าหนัก 

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

(ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ) 
5. จํานวนแหลงเรียนรูที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาใหตอบสนองตอ 
    ความตองการของนักศึกษา 

6 กําหนด 10 แหลง เทากับ 5 คะแนน 

6. รอยละของหนวยงานที่มีคะแนนประเมินความพึงพอใจ 
    ของนักศึกษาตอแหลงเรียนรูของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 
    ไมนอยกวา 3.51 

6 กําหนดรอยละ 100  เทากับ 5 คะแนน 

ดานการวิจัยและสรางสรรค 17  

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาการวิจัย และการสรางสรรค เพื่อกาว
สูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 

17  

7. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ 
    หรือเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

5 กําหนดรอยละ เทากับ 5 คะแนน 
 - มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รอยละ 10 
 - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รอยละ 20 
 - วิทยาศาสตรสุขภาพ  รอยละ 20 

8. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช 
    ประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

7 กําหนดรอยละ 20  เทากับ 5 คะแนน 

9. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตอ 
    จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

5 กําหนดรอยละ 10  เทากับ 5 คะแนน 

ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 5  

ยุทธศาสตรที่ 5 การมีสวนรวมกับชุมชนในการ เสริมสราง
ความเขมแข็งแกสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5  

10. รอยละโครงการบริการวิชาการที่ใชบูรณาการกับการเรียน 
     การสอนหรือการวิจัยตอโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

5 กําหนดรอยละ 30  เทากับ 5 คะแนน 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 12  

ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและ
เพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ 

6 
 

11. จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษยเกา นักศึกษา 
    บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับในการเสริมสรางเอกลักษณ 
    ดานศิลปวัฒนธรรม 

6 กําหนด 150 รางวัล เทากับ 5 คะแนน 

ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสูนานาชาติ 

6  

18. จํานวนหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือในการอนุรักษ 
     พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ 

6 กําหนด 10 หนวยงาน เทากับ 5 คะแนน 

ดานการบริหารจัดการ 36  

ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค 

17  

12. รอยละของหนวยงานที่บรรลุเปาหมายการบริหารจัดการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานไมนอยกวารอยละ 80  

  

6 กําหนดรอยละ 100  เทากับ 5 คะแนน 
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ตัวชี้วัด 
คานํ้าหนัก 

คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

(ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ) 
13. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรอยละของอาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

5 กําหนดรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

14. จํานวนผูไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นตอจํานวน  
อาจารยประจําทั้งหมด 

6 กําหนด 10 คน เทากับ 5 คะแนน 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการตามพันธกิจใหมีประสิทธิภาพ 

13  

15. ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของหนวยงาน 

7 กําหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน 

16. รอยละของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตองบประมาณทั้งหมด 

6 กําหนดรอยละ 5 เทากับ 5 คะแนน 

ยุทธศาสตรที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6  

17. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการเงินของมหาวิทยาลัย 

6 กําหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน 

รวมทั้งส้ิน 100  

 

คาคะแนนเฉลี่ยรายตัวช้ีวัดและในภาพรวม สามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังน้ี 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.50–5.00 ดีมาก 
3.50–4.49 ดี 
2.50–3.49 ปานกลาง 
1.50–2.49 ปรับปรุง 

นอยกวา 1.50 ปรับปรุงเรงดวน 
 

1.3 การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงานในแตละตัวช้ีวัด เทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยและเปาหมาย
ของคณะวิชา/หนวยงานกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 

ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของคณะวิชา/หนวยงาน 

เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิ เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิ 

ดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย รอยละ 10 
ขึ้นไป  

ดีมาก 1. ดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย รอยละ 10  
ขึ้นไป หรือ 
2. ดําเนินการไดรอยละ 100 

ดีมาก 

ดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย 
รอยละ 1-10 
 

ดี ดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย  
รอยละ 1-10 

ดี 
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ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของคณะวิชา/หนวยงาน 

เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิ เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิ 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 1-10 ปานกลาง ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 1-10 ปานกลาง 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 10 
ขึ้นไป 

ปรับปรุง 
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 10 ขึ้นไป  

ปรับปรุง 

 
2. เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

การประเมินผลตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในมิติตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามและเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนและเปาหมายที่กําหนด มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผล
คะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามตัวช้ีวัดรายขอ ซึ่งมีกรอบการประเมินและเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

พันธกิจ 
(คาน้ําหนัก) 

ยุทธศาสตร คาน้ําหนัก จํานวนตัวช้ีวัด คาน้ําหนักรายขอ 

ผลิตบัณฑิต 
(40) 

ยุทธศาสตรที่ 1 20 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 2 10 4 2.5 

ยุทธศาสตรที่ 3 10 4 2.5 

วิจัย (15) ยุทธศาสตรที่ 4 15 5 3 
บริการวิชาการ (10) ยุทธศาสตรที่ 5 10 4 2.5 

ทํานุฯ (10) ยุทธศาสตรที่ 6 10 4 2.5 
บริหาร (25) ยุทธศาสตรที่ 7 2 6 0.33 

ยุทธศาสตรที่ 8 10 3 3.33 

ยุทธศาสตรที่ 9 3 5 0.60 

ยุทธศาสตรที่ 10 10 3 3.33 

รวม 100 42  

 
 

เกณฑ เกณฑรายขอเปรียบเทียบกับเปาหมายรายป ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
5  ใช 2 แนวทาง ตอไปน้ี คือ 1) > เปาหมายที่กําหนดรอยละ 10 ขึ้นไป2) 

ในกรณีกําหนดคาเปาหมายเปนคาสูงสุด  
4.50–5.00 ดีมาก 

4                 > เปาหมายที่กําหนดรอยละ 1-10 
หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว 

3.50–4.49 ดี 

3                  = เปาหมายที่กําหนด 
เทากับเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว 

2.50–3.49 ปานกลาง 

2                  < เปาหมายที่กําหนดรอยละ 1-10 
หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว 

1.50–2.49 ปรับปรุง 

1                  < เปาหมายที่กําหนดรอยละ 10 ขึ้นไป หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว 

นอยกวา 1.50 ปรับปรุงเรงดวน 

หมายเหตุ: *ตัวชี้วัดที่เหมือนกับแผนยุทธศาสตรใชเกณฑเดียวกับแผนยุทธศาสตร  
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2.2 การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงานจํานวน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ (คา
นํ้าหนักรอยละ 70) และสวนที่ 2 ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ (คานํ้าหนักรอยละ 30) คิดเปน 5 คะแนน
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.50–5.00 ดีมาก 

3.50–4.49 ดี 

2.50–3.49 ปานกลาง 

1.50–2.49 ปรับปรุง 

นอยกวา 1.50 ปรับปรุงเรงดวน 
  

การประเมินเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคะแนนตามตัวช้ีวัดมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

คะแนน  เกณฑการใหคะแนนรายขอ 
5 ผลการดําเนินงาน > เปาหมายที่กําหนดรอยละ 10 ขึ้นไป 

หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว 
หรือผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 90 ขึ้นไป 

4.5 ผลการดําเนินงาน > เปาหมายที่กําหนดรอยละ 1-10 
หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว 

3.5 ผลการดําเนินงาน  = เปาหมายที่กําหนด 
เทากับเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว 

2.5 ผลการดําเนินงาน < เปาหมายที่กําหนดรอยละ 1-10 
หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว 

1 ผลการดําเนินงาน < เปาหมายที่กําหนดรอยละ 10 ขึ้นไป 
หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว 

0                    ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่เหมือนกับแผนยุทธศาสตรใชเกณฑเดียวกับแผนยุทธศาสตร 
 

การประเมินเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะวิชา/
หนวยงานเพื่อประเมินความสําเร็จของคณะวิชา/หนวยงาน กําหนดมิติการประเมิน 5 มิติการประเมิน ดังน้ี 

(1) สัดสวนการสงผลตอผลการดําเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
ลําดับ ชวงคะแนน ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีคิด 

1 6.00 > รอยละ 5 ขึ้นไป คะแนนรอยละผลการดําเนินงานภาพรวมของ
คณะวิชาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

2 4.80 > รอยละ 1-5 

3 3.60 เทากันเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

4 2.40 < รอยละ 1-5 

5 1.20 < รอยละ 5 ขึ้นไป 



 24 

(2) ผลการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงานในภาพรวม 
ลําดับ ชวงคะแนน ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีคิด 

1 6.00 รอยละ 80.00 – 100.00 ผลรวมของคะแนนรายขอ 
 

จํานวนคะแนนทั้งหมดของตัวชี้วัดที่เก่ียวของ 
 

2 4.80 รอยละ 60.00 – 79.99 

3 3.60 รอยละ 40.00 - 59.99 

4 2.40 รอยละ 20.00 - 39.99 

5 1.20 รอยละ 0.00 - 19.99 

 
(3) ผลการใชจายงบประมาณของคณะวิชา/หนวยงาน 

ลําดับ ชวงคะแนน ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีคิด 

1 6.00 รอยละ 80.00 – 100.00 การเบิกจายงบประมาณจากเงินทุกแหลงของ
คณะวิชา/หนวยงานเทียบกับงบประมาณที่
ไดรับจัดสรรทั้งหมด 

2 4.80 รอยละ 60.00 – 79.99 

3 3.60 รอยละ 40.00 - 59.99 

4 2.40 รอยละ 20.00 - 39.99 

5 1.20 รอยละ 0.00 - 19.99 

 
(4)  ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับกลุมสาขา 

ลําดับ ชวงคะแนน ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีคิด 

1 6.00 > รอยละ5 ขึ้นไป คะแนนรอยละผลการดําเนินงานภาพรวมของ
คณะวิชาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
เฉล่ียของกลุมสาขา 

2 4.80 > รอยละ 1-5 

3 3.60 เทากัน 

4 2.40 < รอยละ 1-5 

5 1.20 < รอยละ 5 ขึ้นไป 

 
(5)  ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

ลําดับ ชวงคะแนน ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีคิด 

1 6.00 > เปาหมายปที่ผานมารอยละ 1  คะแนนรอยละผลการดําเนินงานภาพรวมของ
คณะวิชาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานปที่
ผานมา 

2 4.80 > เปาหมายปที่ผานมาไมเกินรอยละ 1  

3 3.60 เทากันเปาหมายปที่ผานมา 

4 2.40 < เปาหมายปที่ผานมาไมเกินรอยละ 1 

5 1.20 < เปาหมายปที่ผานมารอยละ 1  

  
  

X 100 
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2.3 การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน ในแตละตัวช้ีวัด เทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย และเปาหมาย
ของคณะวิชา/หนวยงาน กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 

ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของคณะวิชา/หนวยงาน 

เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิ เกณฑการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิ 

ดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย รอยละ 10         
ขึ้นไป  

ดีมาก 1. ดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย รอยละ 10  
ขึ้นไป หรือ 
2. ดําเนินการไดรอยละ 100 

ดีมาก 

ดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย  
รอยละ 1-10 

ดี ดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย 
รอยละ 1-10 

ดี 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ  
1-10 

ปานกลาง ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 1-10 ปานกลาง 

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 10  
ขึ้นไป 

ปรับปรุง ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  รอยละ 10 
ขึ้นไป  

ปรับปรุง 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของเกณฑการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหปรับเกณฑการใหคะแนนในขอ 
1.3 และขอ 2.3 การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน ใหเปน 5 ระดับ เพื่อให
สอดคลองกับเกณฑการใหคะแนนในสวนอื่นๆ กอนใชเปนแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานทั้งในระดับ
คณะวิชา/หนวยงานและมหาวิทยาลัยตอไป 
 อน่ึง ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการจัดทําแบบสํารวจ/
แบบสอบถามที่รวบรวมขอมูลของฝายวางแผนและพัฒนา ฝายประกันคุณภาพการศึกษา และฝายวิชาการ           
ไวเปนฉบับเดียวเพื่อใหเกิดความสะดวกและลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ประธานจึงมอบหมายให             
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การเขาใหบริการลงทะเบียนและอบรมการใชงาน SU Cloud Services 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรไดรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยใหรับบริการ Cloud Services จาก
ภาคเอกชนโดยเปนผลิตภัณฑจากบริษัท Google inc. และ Microsoft corp. เขามาใชงานในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองทําการสรางบัญชีผูใชบนระบบใหมทั้งหมดเพื่อใหรองรับการทํางานโดยใช
บัญชีผูใชเดียวกันในการใชงาน และในโอกาสตอไปบัญชีผูใชใหมน้ีจะขยายการใชงานใหครอบคลุมทุกบริการ
ของมหาวิทยาลัย ในระยะเริ่มตนจะมีการใหบริการแบบคูขนานดวยบัญชีผูใชงานเดิมสําหรับบริการเดิม (บัญชี
ผูใชงาน SU-Mail ฯลฯ) และบัญชีผูใชใหมของระบบ SU Cloud Services (Google Apps for Education 
และ MS Office 365) โดยบัญชีผูใชใหมน้ีไดถูกสรางข้ึนพรอมใชงานแลวแตยังตองมีข้ันตอนสุดทายในการ 
Reset Password สําหรับผูใชแตละคนกอนจึงจะเขาใชงานได น้ัน 
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ศูนยคอมพิวเตอรไดพัฒนาโปรแกรมสําหรับใหผูใชสามารถลงทะเบียน Reset Password ได
ดวยตนเองผานทางระบบ Network log on และจากหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจะไดต้ังจุด
บริการในแตละวิทยาเขตเพื่ออํานวยความสะดวกในกรณีที่เกิดปญหาจากขอมูลในระบบไมถูกตองหรือเกิดจาก
การทําผิดข้ันตอน อยางไรก็ตามจากการประเมินสถิติจํานวนผูใชงานในระบบใหมพบวา ยังมีจํานวนนอยมาก 
ซึ่งจะทําใหเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการยายระบบการทํางานไปสูระบบ single sign on ที่จะเริ่มใช
งานเต็มรูปแบบ พรอมทั้งยกเลิกทะเบียนผูใชงานในระบบเดิมในตนป พ.ศ. 2558 

ในการน้ี ศูนยคอมพิวเตอรจึงไดปรับแนวทางการดําเนินการโดยจะจัดทีมงานเขาไปใหความรู
ความเขาใจในหนวยงานโดยตรง พรอมจัดทําตารางการอบรมและเขาใหบริการแกคณะวิชา  

อน่ึง ศูนยคอมพิวเตอรไดประสานงานกับคณบดีคณะวิชาในเบื้องตนแลว 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเขาใหบริการลงทะเบียนและอบรมการใช
งาน SU Cloud Services ทั้งน้ี ศูนยคอมพิวเตอรจะประสานงานไปยังบางคณะวิชาที่ยังไมไดกําหนดวัน/เวลา
ที่ชัดเจนสําหรับการเขาใหบริการและอบรมการใชงาน SU Cloud Services ในภายหลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS-Asian University Ranking  
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรแจงวา ทางมหาวิทยาลัยไดประสานงานกับ QS-Asia ในเรื่อง
การสงขอมูลสําหรับ QS-Asian University Ranking และไดรับแจงจากทาง QS-Asia วามหาวิทยาลัยศิลปากร
ยังไมเคยสงบัญชีรายช่ือนักวิชาการและผูจางงาน ซึ่งจะเปนผูตอบแบบสํารวจที่ทาง QS-Asia จะสงไปใหทาง 
email และคําตอบจะถูกนํามาใชคิดเปนคะแนนในสวน Academic Reputation (มีคา 30%) และ Employer 
Reputation (มีคา 10%) จึงขอใหทางมหาวิทยาลัยเริ่มตนสงขอมูลให เน่ืองจากแบบสํารวจจะถูกสงออกไปยัง
นักวิชาการและผูจางงานทั่วโลก (เฉพาะทาง email) ชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 

มหาวิทยาลัยจึงจะรวบรวมรายช่ือดังกลาว จึงขอความรวมมือผูบริหารระดับรองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก รวบรวมรายช่ือนักวิชาการซึ่งไมสังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร และผูจางงาน ประมาณทานละ 10 ช่ือ พรอม email โดยกรอกแบบฟอรมที่จะจัดสงให
ตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมฉบับน้ี 
 ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 
 


