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เปดประชุมเวลา 09.55 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2557
เมื่อวันอังคารที่ 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
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
การลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการกับ
วิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจง ใหที่ประชุมทราบวา มหาวิท ยาลัยไดลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความ
รวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนางานวิชาการในประเด็นที่มีความสนใจรวมกัน สนับสนุนและเสริมสรางความรวมมือกันใน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การสัมมนา การวิจัย ตลอดจนการเชิญอาจารยไปบรรยาย และกิจกรรมอื่นๆ ที่
เสริมสรางสมรรถภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพของสถาบัน รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้งยัง
เปนการสรางความรวมมือ พันธกิจ และพัฒ นากิจ กรรมดานความรับผิดชอบตอสัง คมรวมกัน กอใหเ กิ ด
ประโยชนตอสังคมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับ ซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.3

เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2.4
ระเบียบวาระที่ 2.4.1

เรื่องรับทราบดานวิชาการ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2556 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 083 104 กีฬาศึกษา กลุม 606 กีฬาเปตอง ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากนักศึกษาสงงานลาชาจึงทําใหคา I เปลี่ยนเปน F อัตโนมัติ ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5
ระเบียบวาระที่ 2.5.1

เรื่องรับทราบอื่นๆ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สรุปเรื่อง
ตามที่อธิการบดีมอบหมายใหกองแผนงานตรวจสอบโครงการบริการวิชาการและโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิชาที่ไดรับงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีความ
สอดคล องกั บ กิ จ กรรมของโครงการอนุ รัก ษ พัน ธุ ก รรมพื ชอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นั้น
ในการนี้ กองแผนงานไดดํ าเนิน การตรวจสอบขอ มูล กิ จ กรรม/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 การวิเคราะหภูมิปญญาไทยในวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร
2.2 โครงการสืบสานภูมิปญญาสมุนไพรและการแพทยแผนไทย คณะเภสัชศาสตร
ทั้ง นี้ คณะวิ ชาสามารถจัด ทําโครงการที่ส อดคล องกั บ กิจ กรรมของ อพ.สธ. เพิ่ม เติม ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยหรือเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผน อพ.สธ. โดยโครงการที่เสนอ
ไมจํากัดวาตองเปนเพียงโครงการอนุรัก ษพันธุกรรมพืช แตขอใหเปนโครงการที่ สนองพระราชดําริส มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปนประโยชนกับคณะวิชา/มหาวิทยาลัย/อพ.สธ.
นอกจากนี้ คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดเรียนเชิญผูบริหารและผูสนใจ
เขารวมประชุมเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง โดยมี ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย เลขานุการ
คณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหนาสํานัก งาน อพ.สธ. ฝายวิชาการเปนผูบ รรยายเรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุม 401 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5.2

รูปแบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิก
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 โดยใหใชบัง คับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
ซึ่งตามความในขอ 8 กําหนดใหการกําหนดคาใชจายและการเบิกจายบางรายการตามระเบียบดังกลาว อยูใน
ดุลพินิจการอนุมัติของคณบดีโดยใหเบิกจายตามความจําเปน ตามความเหมาะสม และคํานึงถึงงบประมาณ
รายรับ นั้น
เพื่อใหการจัดทําประกาศของแตละคณะวิชาเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงได
กําหนดรูป แบบการจัดทําประกาศกําหนดอัตราคาใชจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิก
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 จํานวน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. (ราง) ประกาศคณะ.... มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาใชจายจากเงินรายได
ลงนามโดยคณบดีคณะวิชา
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนในสวนของคณะ.... ลงนามโดยอธิการบดี
อนึ่ง เมื่อคณะวิชาไดจัดทําประกาศอัตราคาใชจายดัง กลาวแลว ใหเสนอกองนิติก ารเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล องถู ก ตอ งตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย ศิล ปากรวาด วยการเบิก จ ายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 กอนเวียนประกาศใชบังคับ
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นอกจากนี้ นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในไดแจงเพิ่มเติม
เกี่ ยวกั บ แนวทางปฏิ บั ติใ นการโอนงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารงาน Management
Information System (MIS) สําหรับแหลงเงินงบประมาณเงินรายไดทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ
เงินสะสม และกองทุนวิจัยและสรางสรรค โดยคณะวิชา/หนวยงานจะตองขออนุมัติคณบดีหรือผูบริหารของ
หนวยงานกอนดําเนินการโอนงบประมาณในระบบ MIS แลวจึงสําเนาเอกสารการโอนแจงไปยังกองคลัง/งานคลัง
กองงานวิทยาเขต/สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และสํานักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ กองคลังจะมี
หนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานเพื่อใหกําหนดรหัสสิทธิ์ผูมีหนาที่โอนเงินตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของแตละคณะวิชาตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.3

การจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับสวนขยายการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ไดเห็นชอบ
ในหลักการในการคัดเลือกที่ดินแปลงที่ 9 ถนนแจง วัฒนะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อขยายการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) โดยใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการทางดานพัสดุตามระเบียบของทางราชการตอไป นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงดัง กลาวตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมแลวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ภายใต
การดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับสวนขยายการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (City Campus) โดยวิธีพิเศษ ซึ่งที่ดินแปลงดังกลาวเปนที่ดินไม
มีสิ่งปลูกสราง เนื้อที่ 10 ไร รวม 2 แปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โฉนดที่ดินเลขที่ 68185 ตั้งอยูที่ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 4
ไร 3 งาน 75.8 ตารางวา
2. โฉนดที่ดินเลขที่ 68188 ตั้งอยูที่ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 5
ไร 24.2 ตารางวา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
หลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555
คณบดีคณะศึกษาศาสตรขอถอนเรื่อง
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 ดังนี้
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
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับ ปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิก ส
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 514 800 วิทยานิพนธ
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิท ยาศาสตรป ระสงคขอปรับ ปรุง หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
จุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 13 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 518 501 จุลชีววิทยาขั้นสูง
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
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 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 ดังนี้
1. รายวิชา 518 501 จุลชีววิทยาขั้นสูง
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
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.6

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิท ยาศาสตรป ระสงคขอปรับ ปรุง หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
ชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบในแผนที่แสดง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน
51 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 512 501 ชีววิทยาของเซลลขั้นสูง
2. รายวิชา 512 503 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
3. รายวิชา 512 504 เทคนิคทางชีววิทยาสําหรับกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
4. รายวิชา 512 505 พิษวิทยาทางน้ํา
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 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนขั้นสูง
10. รายวิชา 512 522 วัชพืชศาสตร
11. รายวิชา 512 523 การเสื่อมสภาพในพืช
12. รายวิชา 512 524 เรณูวิทยา
13. รายวิชา 512 525 เมแทบอลิซึมของพืช
14. รายวิชา 512 526 ความสัมพันธระหวางพืชกับน้ําและธาตุอาหาร
15. รายวิชา 512 527 พฤกษภูมิศาสตร
16. รายวิชา 512 528 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมขั้นสูง
17. รายวิชา 512 531 เทคโนโลยีจีโนมพืช
18. รายวิชา 512 532 เทคโนโลยีทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
19. รายวิชา 512 533 การอนุรักษความหลากหลายของพืช
20. รายวิชา 512 541 การตรวจทางชีววิทยาระดับเซลล
21. รายวิชา 512 542 สังขวิทยา
22. รายวิชา 512 543 วิทยาครัสทาเซีย
23. รายวิชา 512 545 ปรสิตวิทยาขั้นสูง
24. รายวิชา 512 551 ชีววิทยาภูมิคุมกัน
25. รายวิชา 512 552 เซลลสืบพันธุและการใชประโยชนของเซลลในระบบสืบพันธุสัตวเลี้ยง
ลูกดวยน้ํานม
26. รายวิชา 512 553 ชีววิทยาของปลา
27. รายวิชา 512 554 พฤติกรรมสัตว
28. รายวิชา 512 555 ปกษีวิทยาขั้นสูง
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 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
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37. รายวิชา 512 623 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร
38. รายวิชา 512 624 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง
39. รายวิชา 512 625 สารเรงการเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
40. รายวิชา 512 627 หัวขอเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
41. รายวิชา 512 628 อนุกรมวิธานเชิงสถาปตยลักษณของพืช
42. รายวิชา 512 629 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม
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
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ ง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2554 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.1.7

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิท ยาศาสตรป ระสงคขอปรับ ปรุง หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
คณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวด
ที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุท ธก ารสอนและการประเมินผล ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 37 รายวิชา ดังนี้
1. รายวิชา 511 501 ประวัตคิ ณิตศาสตร
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
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.1.1.8

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมั ณฑนศิล ป ป ระสงค ขอปรับ ปรุง หลัก สูต รศิล ปบัณ ฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังนี้
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. อาจารยทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
ยายไปประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2557 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไม
กระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.2

การปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การเปดหลักสูตรใหม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิท ยาลัยไดเ สนอหลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ การเกษตร
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2557 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ทั้งนี้
บัณฑิตวิทยาลัยไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
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มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4
ระเบียบวาระที่ 4.1.4.1

การปดหลักสูตร
การปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ไดใหความ
เห็นชอบในหลัก การในแนวทางและขั้นตอนในการปดหลัก สูตร และไดผานความเห็นชอบจากที่ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 แลวนั้น
บัดนี้ คณะเภสัชศาสตรไดเสนอขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยเหตุผลในการขอปดหลักสูตรครั้งนี้ เนื่องจากความตองการเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาวมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งพิจารณาไดจากจํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษา
มีจํานวนต่ํากวาเกณฑการเปดการเรียนการสอน ทําใหหลักสูตรไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได
ในชวง 2 ปการศึกษาที่ผานมา ประกอบกับปญหาจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรในภาพรวมตามขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของภาควิชามีจํานวนไมเ พียงพอ และยัง มีนัก ศึกษาคงคางใน
หลัก สูตรดัง กลาว จํานวน 3 ราย ซึ่ง คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึก ษาตน ปก ารศึกษา 2558 จึง
เห็นสมควรที่ จ ะปด หลัก สู ตรดัง กลาวเพื่อใหก ารบริห ารงานหลัก สู ตรเป นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ป ระชุ มพิ จารณาแล ว มี ม ติใหความเห็ นชอบการป ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการระบบบริการสุขภาพ ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.5
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.1

การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง
ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2557 ไดใหความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา
2558 โดยจะคัดเลือกจากนักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 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 ดังนี้
(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. โครงการผูมีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถิ่น ดนตรีไทย หรือขับรองเพลงไทยเดิม
หรืออักษรโบราณทองถิ่น ปการศึกษา 2558 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 2 สาขาวิชา จํานวน 15 คน ดังนี้
(1) สาขาวิ ชาโบราณคดีรับ นัก ศึก ษาที่มี ความสามารถพิ เ ศษด านวั ฒ นธรรมทอ งถิ่ น
(มัคคุเทศกทองถิ่น ประวัติศาสตร-วัฒนธรรมทองถิ่น) จํานวน 5 คน
(2) สาขาวิชาภาษาไทยรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย หรือขับรอง
เพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณทองถิ่น จํานวน 10 คน
ในการนี้ คณะโบราณคดี จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษาใน
คณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี
โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558 ตามที่คณะโบราณคดีเสนอ
ทั้งนี้ ประธานขอความรวมมือคณะวิชาที่ประสงคจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในคณะวิชา ใหระบุอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับปรุงใหมในประกาศสอบคัดเลือกตามที่คณะวิชากําหนด
ระเบียบวาระที่ 4.1.5.2

โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร ค รั้ ง ที่ 17/2557 เมื่ อ วั น ที่
15 ตุลาคม 2557 ไดใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ
ปการศึกษา 2558 กําหนดรับนักศึกษาสําหรับผูมีความสามารถทางภาษาจีนจํานวน 28 คน โดยจะคัดเลือก
จากนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
2. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ปก ารศึ ก ษา 2558 กําหนดรับ นัก ศึก ษาจํา นวน 32 คน โดยจะคัดเลื อกจากโรงเรีย น
และนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 16 โรงเรียน คือ
(1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
(3) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

15
(4) โรงเรียนเจี้ยนหัว
(5) โรงเรียนราชินีบูรณะ
(6) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
(7) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
(8) โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ
(9) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
(10) โรงเรียนดรุณาราชบุรี
(11) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี
(12) โรงเรียนศรัทธาสมุทร
(13) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
(14) โรงเรียนนาคประสิทธิ์
(15) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
(16) โรงเรียนสามพรานวิทยา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 2 โครงการ ตามที่
คณะศึกษาศาสตรเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

(ราง) ระเบียบ / ประกาศ /ขอบังคับ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..)

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ไดใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรและงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) โดยผานการพิจารณาจากกองนิติการแลว พรอมทั้ง
ไดแนบหลักเกณฑการพิจารณากําหนดอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษ และตารางเปรียบเทียบ
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปจจุบันและที่กําหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป เมื่อผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 โดยขอใหคณะวิชาที่ประสงค
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จะปรับ อัตราคาธรรมเนียมการศึก ษาเตรียมขอมูล /เหตุผ ลสําหรับ การปรับ อัตราคาธรรมเนียมการศึก ษา
เพื่อชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) และใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ศิลปากร
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ ปริญ ญาบัณ ฑิต ประจําปการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร (ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาชีพครู 6 สาขาวิชา และชั้ นปที่ 3
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ)

สรุปเรื่อง
เพื่อใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
กองบริการการศึกษาจึงไดเสนอ (ราง) ประกาศ จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. (รา ง) ประกาศมหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร เรื่ อง ปฏิทิ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต
ประจําปการศึกษา 2558
2. (ร า ง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร เรื่ อ ง ปฏิทิ น การศึก ษาระดับ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต
ประจําปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร (ชั้นปที่ 5 สาขาวิชาชีพครู 6 สาขาวิชา และชั้นปที่ 3 สาขาวิชา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึง เสนอที่ประชุม พิจ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2558 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ปฏิทินการศึก ษาระดับ ปริญญาบัณฑิต ประจําปก ารศึกษา 2558 คณะศึก ษาศาสตร (ชั้นปที่ 5 สาขา
วิชาชีพครู 6 สาขาวิชา และชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ) และใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1

วาระลับ
การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
การแตง ตั้ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิช า
บรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)
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การแตง ตั้ง คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิช า
เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1

เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
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 สํานักงบประมาณไดขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้
1. การใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของสวนราชการ ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว อยางชาภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
2. การจัดสรรงบประมาณ
2.1 จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 ใหจัดสรรอยางชาภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดย
มหาวิทยาลัยไมตองขอใบการจัดสรรดังนี้
1) งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะ
งบรายจายประจํา ใหจัดสรรตามความจําเปนที่จะตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันภายในระยะเวลา 6 เดือน
ยกเว นรายการที่ เ ช า หรื อจ างตอ เนื่ องตลอดป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ภายหลัง สั ญ ญาเดิม สิ้น สุด ลงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เชน คาจางเหมาบริการทําความสะอาด คาจางเหมารักษาความปลอดภัย ฯลฯ ให
จัดสรรงบประมาณเต็มตามวงเงินที่ตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน
2) งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่นที่เบิกจายในลักษณะลงทุนใหจัดสรร
เต็มตามวงเงินงบประมาณสําหรับรายการดังนี้
- รายการครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และรายการสิ่งกอสรางที่
มีวงเงินตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท
- รายการครุภัณฑ ที่ดิน หรือสิ่งกอสรางที่ไดกอหนี้ผูกพันไวแลวตั้งแตปงบประมาณ
ที่ลวงมาแลว
3) รายการผูกพันขามปงบประมาณรายการใหมที่เริ่มตนในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ให จัด สรรงบประมาณเมื่ อคณะรั ฐ มนตรี อ นุมั ติ ก ารกอ หนี้ผู ก พัน แลว โดยในปง บประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิท ยาลัย มีร ายการผู ก พันขา มปง บประมาณรายการใหม จํ านวน 1 รายการ คือ โครงการปรับ ปรุ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จํานวนเงิน 120,000,000 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบลานบาทถวน)
2.2 การจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 สําหรับรายการงบลงทุน งบเงินอุดหนุนหรืองบ
รายจายอื่น ที่เบิกจายในลักษณะคาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป คาที่ดิน และสิ่งกอสราง
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ที่มีวงเงินตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ใหมหาวิทยาลัยจัดเตรียมความพรอมในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อให
สํานักงบประมาณสามารถตรวจสอบและใหขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถใชจายหรือกอหนี้
ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณในสวนของงบลงทุนที่
เปนคาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป จํานวน 5 รายการ คือ
- คณะมัณฑนศิลป จํานวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องพิมพตนแบบขี้ผึ้ง สามมิติดวย
ความเร็วพรอมอุปกรณ 1 ชุด จํานวนเงิน 1,659,200 บาท
- คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 รายการ คือ ครุภัณฑประกอบอาคารชั้นที่ 3 จํานวน
เงิน 6,901,000 บาท และครุภัณฑประกอบอาคารชั้นที่ 4 จํานวนเงิน 4,074,600 บาท
- คณะศึก ษาศาสตร จํานวน 1 รายการ คือ ครุภัณฑประจําอาคารเอนกประสงค
คณะศึกษาศาสตร ศูนยออกกําลังกายชั้น 2 จํานวนเงิน 11,245,800 บาท
- คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 รายการ คือ เครื่องแยกวิเคราะหสารประสิทธิภาพสูง
โดยตัวพาสารละลายพรอมเครื่องตรวจวัดสารแบบไดโอดอะเรย จํานวนเงิน 2,400,000 บาท
- คาที่ดินและสิ่ง กอสรางที่มีวงเงินตอหนวยตั้ง แต 10 ลานบาทขึ้นไป 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 กรณีไมส ามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวใหจัดสรรงบประมาณเมื่อ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนแผนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แลว
3. ให ม หาวิท ยาลัย เตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางไวลวงหนาสําหรั บ
รายการครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ตองดําเนินการในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ
ตามที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขวาจะลงนามในสัญญา
กอหนี้ผูกพันไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกาศใชบังคับ
และไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลว
กรณีรายการที่จะตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาส
ที่ 4 หากมีความพรอมในการทําสัญ ญากอหนี้ผูกพัน ใหขอรับการจัดสรรงบประมาณไดตั้งแตกอนเริ่ม ตน
ไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใหกอหนี้ผูกพันไดเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณและเบิกจาย
งบประมาณใหแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่กองคลัง
เสนอ
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป

สรุปเรื่อง
กองแผนงานไดกําหนดเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8
มกราคม 2557 ดังนี้
1. เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบดวย
1.1 การประเมินความสําเร็จ ของการดําเนินงานภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร โดย
พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามจํานวนตัวชี้วัด ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา/หนวยงาน
โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จ
วิธีคิด
รอยละ 90.00 – 100.00
ดีมาก
จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
รอยละ 70.00 – 89.00
ดี
รอยละ 50.00 – 69.00
ปานกลาง
รอยละ 30.00 – 49.00
ปรับปรุง
นอยกวารอยละ 30.00
ปรับปรุงเรงดวน
1.2 การประเมินคุณภาพการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากผลลัพธของการ
ดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยคิดคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักแตละตัวชี้วัด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด
ดานการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
โดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ
3. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ (exit-exam)
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม
4. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่
เอื้อใหเกิดการเรียนรู และความคิดสรางสรรค

คาน้ําหนัก
คะแนน
30

เกณฑการใหคะแนน
(ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ)

12
6

กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

6

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
(คะแนนเต็ม 5)
กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

6
6
12

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
(คะแนนเต็ม 5)

20
ตัวชี้วัด
5. จํานวนแหลงเรียนรูที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาใหตอบสนองตอ
ความตองการของนักศึกษา
6. รอยละของหนวยงานที่มีคะแนนประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอแหลงเรียนรูของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย
ไมนอยกวา 3.51
ดานการวิจัยและสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสรางสรรค เพื่อกาว
สูการเปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ
7. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

คาน้ําหนัก
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
(ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ)
6
กําหนด 10 แหลง เทากับ 5 คะแนน
6

กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

17
17
5

8. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
9. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การมีสวนรวมกับชุมชนในการ เสริมสราง
ความเขมแข็งแกสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. รอยละโครงการบริการวิชาการที่ใชบูรณาการกับการเรียน
การสอนหรือการวิจัยตอโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

7

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

5

กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

12

ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรักษและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกตใชเพื่อรักษาคุณคาและ
เพิ่มมูลคาในระดับชาติและนานาชาติ
11. จํานวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติที่ศิษยเกา นักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับในการเสริมสรางเอกลักษณ
ดานศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบสูนานาชาติ
18. จํานวนหนวยงานภายนอกที่มีความรวมมือในการอนุรักษ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ
ดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค
12. รอยละของหนวยงานที่บรรลุเปาหมายการบริหารจัดการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานไมนอยกวารอยละ 80

6

5
5
5

6

กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

กําหนด 150 รางวัล เทากับ 5 คะแนน

6
6

กําหนด 10 หนวยงาน เทากับ 5 คะแนน

36
17
6

กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

21
ตัวชี้วัด
13. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรอยละของอาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด
14. จํานวนผูไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นตอจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการตามพันธกิจใหมีประสิทธิภาพ
15. ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของหนวยงาน
16. รอยละของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตองบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ
17. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการเงินของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

คาน้ําหนัก
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
(ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ)
5
กําหนดรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน

6

กําหนด 10 คน เทากับ 5 คะแนน

13
7

กําหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน

6

กําหนดรอยละ 5 เทากับ 5 คะแนน

6
6

กําหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน

100

คาคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัดและในภาพรวม สามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังนี้
ชวงคะแนน
4.50–5.00
3.50–4.49
2.50–3.49
1.50–2.49
นอยกวา 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
ปรับปรุงเรงดวน

1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงานในแตละตัวชี้วัด เทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยและเปาหมาย
ของคณะวิชา/หนวยงานกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน
ดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย รอยละ 10
ขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์
ดีมาก

ดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย
รอยละ 1-10

ดี

ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของคณะวิชา/หนวยงาน
เกณฑการประเมิน
1. ดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย รอยละ 10
ขึ้นไป หรือ
2. ดําเนินการไดรอยละ 100
ดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย
รอยละ 1-10

ผลสัมฤทธิ์
ดีมาก
ดี
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ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของคณะวิชา/หนวยงาน

ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 1-10
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 10
ขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์
ปานกลาง
ปรับปรุง

เกณฑการประเมิน
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 1-10

ผลสัมฤทธิ์
ปานกลาง
ปรับปรุง

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 10 ขึ้นไป

2. เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในมิตติ างๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามและเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนและเปาหมายที่กําหนด มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผล
คะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามตัวชี้วัดรายขอ ซึ่งมีกรอบการประเมินและเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
พันธกิจ
(คาน้ําหนัก)
ผลิตบัณฑิต
(40)
วิจัย (15)
บริการวิชาการ (10)
ทํานุฯ (10)
บริหาร (25)

เกณฑ
5
4
3

ยุทธศาสตร

คาน้ําหนัก

จํานวนตัวชี้วัด

คาน้ําหนักรายขอ

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7
ยุทธศาสตรที่ 8
ยุทธศาสตรที่ 9
ยุทธศาสตรที่ 10
รวม

20
10
10
15
10
10
2
10
3
10
100

4
4
4
5
4
4
6
3
5
3
42

5
2.5
2.5
3
2.5
2.5
0.33
3.33
0.60
3.33

เกณฑรายขอเปรียบเทียบกับเปาหมายรายป
ใช 2 แนวทาง ตอไปนี้ คือ 1) > เปาหมายที่กําหนดรอยละ 10 ขึ้นไป2)
ในกรณีกําหนดคาเปาหมายเปนคาสูงสุด
> เปาหมายที่กําหนดรอยละ 1-10
หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว

= เปาหมายที่กําหนด
เทากับเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
2
< เปาหมายที่กําหนดรอยละ 1-10
หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
1
< เปาหมายที่กําหนดรอยละ 10 ขึ้นไป หรือต่ํากวา
เปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
หมายเหตุ: *ตัวชี้วัดที่เหมือนกับแผนยุทธศาสตรใชเกณฑเดียวกับแผนยุทธศาสตร

ชวงคะแนน
4.50–5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

3.50–4.49

ดี

2.50–3.49

ปานกลาง

1.50–2.49

ปรับปรุง

นอยกวา 1.50

ปรับปรุงเรงดวน
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2.2 การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงานจํานวน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ (คา
น้ําหนักรอยละ 70) และสวนที่ 2 ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ (คาน้ําหนักรอยละ 30) คิดเปน 5 คะแนน
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ชวงคะแนน
4.50–5.00
3.50–4.49
2.50–3.49
1.50–2.49
นอยกวา 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
ปรับปรุงเรงดวน

การประเมินเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผลคะแนนตามตัวชี้วัดมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน
5

เกณฑการใหคะแนนรายขอ
ผลการดําเนินงาน > เปาหมายที่กําหนดรอยละ 10 ขึ้นไป
หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
หรือผลการดําเนินงานสูงกวารอยละ 90 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน > เปาหมายที่กําหนดรอยละ 1-10
หรือสูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว

4.5
3.5

ผลการดําเนินงาน = เปาหมายที่กําหนด
เทากับเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
2.5
ผลการดําเนินงาน < เปาหมายที่กําหนดรอยละ 1-10
หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
1
ผลการดําเนินงาน < เปาหมายที่กําหนดรอยละ 10 ขึ้นไป
หรือต่ํากวาเปาหมายตามเกณฑที่ตกลงไว
0
ไมไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่เหมือนกับแผนยุทธศาสตรใชเกณฑเดียวกับแผนยุทธศาสตร

การประเมินเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากประสิท ธิภาพการดําเนินงานของคณะวิชา/
หนวยงานเพื่อประเมินความสําเร็จของคณะวิชา/หนวยงาน กําหนดมิติการประเมิน 5 มิตกิ ารประเมิน ดังนี้
(1) สัดสวนการสงผลตอผลการดําเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ลําดับ

ชวงคะแนน

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

1

6.00

> รอยละ 5 ขึ้นไป

2

4.80

> รอยละ 1-5

3
4
5

3.60
2.40
1.20

เทากันเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย
< รอยละ 1-5
< รอยละ 5 ขึ้นไป

วิธีคิด
คะแนนรอยละผลการดําเนินงานภาพรวมของ
คณะวิชาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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(2) ผลการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงานในภาพรวม
ลําดับ

ชวงคะแนน

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

วิธีคิด

1
2

6.00
4.80

รอยละ 80.00 – 100.00
รอยละ 60.00 – 79.99

ผลรวมของคะแนนรายขอ

3
4
5

3.60
2.40
1.20

รอยละ 40.00 - 59.99
รอยละ 20.00 - 39.99
รอยละ 0.00 - 19.99

จํานวนคะแนนทั้งหมดของตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ

X 100

(3) ผลการใชจายงบประมาณของคณะวิชา/หนวยงาน
ลําดับ

ชวงคะแนน

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

1
2

6.00
4.80

รอยละ 80.00 – 100.00
รอยละ 60.00 – 79.99

3
4
5

3.60
2.40
1.20

รอยละ 40.00 - 59.99
รอยละ 20.00 - 39.99
รอยละ 0.00 - 19.99

วิธีคิด
การเบิกจายงบประมาณจากเงินทุกแหลงของ
คณะวิชา/หนวยงานเทียบกับงบประมาณที่
ไดรับจัดสรรทั้งหมด

(4) ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับกลุมสาขา
ลําดับ

ชวงคะแนน

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

1
2

6.00
4.80

> รอยละ5 ขึ้นไป
> รอยละ 1-5

3
4
5

3.60
2.40
1.20

เทากัน
< รอยละ 1-5
< รอยละ 5 ขึ้นไป

วิธีคิด
คะแนนรอยละผลการดําเนินงานภาพรวมของ
คณะวิชาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน
เฉลี่ยของกลุมสาขา

(5) ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ลําดับ

ชวงคะแนน

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

1
2

6.00
4.80

> เปาหมายปที่ผานมารอยละ 1
> เปาหมายปที่ผานมาไมเกินรอยละ 1

3
4
5

3.60
2.40
1.20

เทากันเปาหมายปที่ผานมา
< เปาหมายปที่ผานมาไมเกินรอยละ 1
< เปาหมายปที่ผานมารอยละ 1

วิธีคิด
คะแนนรอยละผลการดําเนินงานภาพรวมของ
คณะวิชาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานปที่
ผานมา
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2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน ในแตละตัวชี้วัด เทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย และเปาหมาย
ของคณะวิชา/หนวยงาน กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย
เกณฑการประเมิน
ดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย รอยละ 10
ขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์
ดีมาก

ดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย
รอยละ 1-10
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ
1-10
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 10
ขึ้นไป

ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของคณะวิชา/หนวยงาน
เกณฑการประเมิน
1. ดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย รอยละ 10
ขึ้นไป หรือ
2. ดําเนินการไดรอยละ 100
ดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาเปาหมาย
รอยละ 1-10
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 1-10

ผลสัมฤทธิ์
ดีมาก

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 10
ขึ้นไป

ปรับปรุง

ดี
ปานกลาง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบในหลัก การของเกณฑการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหปรับเกณฑการใหคะแนนในขอ
1.3 และขอ 2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงาน ใหเปน 5 ระดับ เพื่อให
สอดคลองกับเกณฑการใหคะแนนในสวนอื่นๆ กอนใชเปนแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานทั้งในระดับ
คณะวิชา/หนวยงานและมหาวิทยาลัยตอไป
อนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ข อ เสนอแนะให ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แบบสํ า รวจ/
แบบสอบถามที่รวบรวมขอมูลของฝายวางแผนและพัฒนา ฝายประกันคุณภาพการศึกษา และฝายวิชาการ
ไวเ ปนฉบับเดียวเพื่อใหเ กิดความสะดวกและลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติง าน ประธานจึง มอบหมายให
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4.5.3

การเขาใหบริการลงทะเบียนและอบรมการใชงาน SU Cloud Services

สรุปเรื่อง
ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรไดรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยใหรับบริการ Cloud Services จาก
ภาคเอกชนโดยเปนผลิตภัณฑจากบริษัท Google inc. และ Microsoft corp. เขามาใชงานในมหาวิทยาลัย
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองทําการสรางบัญชีผูใชบนระบบใหมทั้งหมดเพื่อใหรองรับการทํางานโดยใช
บัญชีผูใชเดียวกันในการใชงาน และในโอกาสตอไปบัญชีผูใชใหมนี้จะขยายการใชงานใหครอบคลุมทุกบริการ
ของมหาวิทยาลัย ในระยะเริ่มตนจะมีการใหบริการแบบคูขนานดวยบัญชีผูใชงานเดิมสําหรับบริการเดิม (บัญชี
ผูใชงาน SU-Mail ฯลฯ) และบัญชีผูใชใหมของระบบ SU Cloud Services (Google Apps for Education
และ MS Office 365) โดยบัญชีผูใชใหมนี้ไดถูกสรางขึ้นพรอมใชงานแลวแตยังตองมีขั้นตอนสุดทายในการ
Reset Password สําหรับผูใชแตละคนกอนจึงจะเขาใชงานได นั้น
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ศูนยคอมพิวเตอรไดพัฒนาโปรแกรมสําหรับใหผูใชสามารถลงทะเบียน Reset Password ได
ดวยตนเองผานทางระบบ Network log on และจากหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจะไดตั้งจุด
บริการในแตละวิทยาเขตเพื่ออํานวยความสะดวกในกรณีที่เกิดปญหาจากขอมูลในระบบไมถูกตองหรือเกิดจาก
การทําผิดขั้นตอน อยางไรก็ตามจากการประเมินสถิติจํานวนผูใชงานในระบบใหมพบวา ยังมีจํานวนนอยมาก
ซึ่งจะทําใหเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการยายระบบการทํางานไปสูระบบ single sign on ที่จะเริ่มใช
งานเต็มรูปแบบ พรอมทั้งยกเลิกทะเบียนผูใชงานในระบบเดิมในตนป พ.ศ. 2558
ในการนี้ ศูนยคอมพิวเตอรจึงไดปรับแนวทางการดําเนินการโดยจะจัดทีมงานเขาไปใหความรู
ความเขาใจในหนวยงานโดยตรง พรอมจัดทําตารางการอบรมและเขาใหบริการแกคณะวิชา
อนึ่ง ศูนยคอมพิวเตอรไดประสานงานกับคณบดีคณะวิชาในเบื้องตนแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเขาใหบริการลงทะเบียนและอบรมการใช
งาน SU Cloud Services ทั้งนี้ ศูนยคอมพิวเตอรจะประสานงานไปยังบางคณะวิชาที่ยังไมไดกําหนดวัน/เวลา
ที่ชัดเจนสําหรับการเขาใหบริการและอบรมการใชงาน SU Cloud Services ในภายหลัง
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS-Asian University Ranking

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรแจงวา ทางมหาวิทยาลัยไดประสานงานกับ QS-Asia ในเรื่อง
การสงขอมูลสําหรับ QS-Asian University Ranking และไดรับแจงจากทาง QS-Asia วามหาวิทยาลัยศิลปากร
ยังไมเคยสงบัญชีรายชื่อนักวิชาการและผูจางงาน ซึ่งจะเปนผูตอบแบบสํารวจที่ทาง QS-Asia จะสงไปใหทาง
email และคําตอบจะถูกนํามาใชคิดเปนคะแนนในสวน Academic Reputation (มีคา 30%) และ Employer
Reputation (มีคา 10%) จึงขอใหทางมหาวิทยาลัยเริ่มตนสงขอมูลให เนื่องจากแบบสํารวจจะถูกสงออกไปยัง
นักวิชาการและผูจางงานทั่วโลก (เฉพาะทาง email) ชวงปลายเดือนพฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยจึงจะรวบรวมรายชื่อดังกลาว จึงขอความรวมมือผูบริหารระดับรองอธิการบดี
ผูช ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี และผูอํ า นวยการศู น ย สถาบั น สํ า นัก รวบรวมรายชื่อ นั ก วิช าการซึ่ ง ไม สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยศิลปากร และผูจางงาน ประมาณทานละ 10 ชื่อ พรอม email โดยกรอกแบบฟอรมที่จะจัดสงให
ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.40 น.

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

