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 3. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
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     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 9.  นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
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 1.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ปวริส  มินา  แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
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 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐญิา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 8.  นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ  
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน   
      คุณภาพการศึกษา    
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวูงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 11. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  
 3. นางสาวจิราวรรณ  จานทอง   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     กองประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. นางสาวเกวลี  แพ่งต่าย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ผู้ลาประชุม 
 1. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู ผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 
 

เปิดประชุมเวลา  12.05  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 

 2.1 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ได้พิจารณาเรื่อง  ตัวชี วัดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2561  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนด และซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีข้อบังคับว่าด้วยการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2562 แล้ว ทั งนี กองประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท้าร่างตัวชี วัดที่ตอบผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

เพ่ือใช้ในการจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นตัวชี วัดที่ตอบผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา  และตัวชี วัดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก็บเพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2562 ดังเอกสารที่แนบ 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมน้าข้อมูลตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษาเสนอกลับไปพิจารณา และน้ามาหารือ

ร่วมกันอีกครั ง ในการประชุมวาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

  ประธานขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  

  1. ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ 2561 มีข้อเสนอแนะดังนี  

   1.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

    บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและรอบรู้ด้านต่าง ๆ 

    1) ตัวชี วัดที่  6 ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต แบบส้ารวจของมหาวิทยาลัยยังไม่

ครอบคลุมบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ อีกทั งข้อมูลที่ส่งไปยังคณะจะเป็นข้อมูลในภาพรวม จึงเสนอให้มีการแยก

ข้อมูลเป็นรายหลักสูตร 

    2)  ตัวชี วัดที่  8 ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรวิชาชีพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ/ 

Comprehensive Exam (เภสัชกรรม , ศึกษาศาสตร์) (ปีการศึกษา 2560) ยังไม่ชัดเจนว่าต้องใช้ผลสอบในรอบใด 

เนื่องจากบางวิชาชีพมีการสอบมากกว่า 1 ครั ง 

    ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

    1) ตัวชี วัดที่ 1 จ้านวนนวัตกรรมและจ้านวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น active 

learning , social engagement หรือ การสร้างผู้ประกอบการที่ได้รับการเผยแพร่ ขอให้ตรวจสอบข้อความว่า “ที่

ได้รับการเผยแพร่” เนื่องจากข้อมูลของกองแผนงานมิได้ระบุค้าว่า “ที่ได้รับการเผยแพร่” ไว้ 
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    2) ตัวชี วัดที่ 2 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่

ได้รับ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมีกระบวนการในการปรับปรุงอย่างไร 

    อนึ่ง ส้าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงาน ให้กองประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งไปยัง

กองแผนงานต่อไป 

  2. ผลลัพธ์มาตรฐานการอุดมศึกษา (เพ่ิมเติม) ประจ้าปีการศึกษา 2562 

   เสนอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นตัวชี วัดเพ่ิมเติมจากปีการศึกษา 2561 ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวในปี

การศึกษา 2562 สามารถแจ้งปรับแก้ไขเพ่ิมเติมมายังกองประกันคุณภาพการศึกษาได้ 

  3. ข้อค้าถามเพ่ิมเติมเพ่ือท้าการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์ผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

   เสนอให้คณะวิชาน้าข้อมูลข้อค้าถามดังกล่าวไปทบทวนว่าสอดคล้องกันหรือไม่ โดยสามารถแจ้ง

ปรับแก้หรือเพ่ิมเติมข้อค้าถามไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษาได้  

  ทั งนี ส้าหรับ ข้อ 2. ผลลัพธ์มาตรฐานการอุดมศึกษา (เพ่ิมเติม) ประจ้าปีการศึกษา 2562 และ ข้อ 3. 

ข้อค้าถามเพ่ิมเติมเพ่ือท้าการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์ผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 จะได้มีการรวบรวมข้อมูล

และน้ามาหารือร่วมกันอีกครั ง 

  ให้เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา และด้าเนินการต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่พิจารณา 

 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 

 4.1 ขอปรับเกรดรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ กลุ่ม 2308 และกลุ่ม 3403  

  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เสนอขอปรับแก้คะแนน
และเกรดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ ประจ้าภาคการศึกษาปลาย   
ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากความคลาดเคลื่อนจากการกรอกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี  
   1. กลุ่ม 2308 ขอปรับแก้คะแนนและเกรดของนักศึกษา จ้านวน 1 ราย คือ 
     นางสาวฐิติญาณ  สมันตรัฐ รหัสนักศึกษา 05610686 จาก F เป็น B+ 

   2. กลุ่ม 3403 ขอปรับแก้คะแนนและเกรดของนักศึกษา จ้านวน 1 ราย คือ 
     นางสาวธฎาพร  ยนตระรักษ์ รหัสประจ้าตัว 12610078 จาก F เป็น B 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ และเสนอ           
ที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป   
 

 4.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ง่ายและรวดเร็วที่สุด จึงหารือร่วมกันกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร

องค์กร เพ่ือรวบรวมข้อมูลของหลักสูตรขึ นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากทุกคณะ

วิชาดังนี  

 1. ชื่อภาควิชา/หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร 
 2. ชื่อหลักสูตร 

   a. ภาษาไทย 
   b. ภาษาอังกฤษ 

 3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 a. ชื่อเต็มภาษาไทย 

 b. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 

 c. ชื่อย่อภาษาไทย 

 d. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 

 4. ปรัชญาหลักสูตร 

 5. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

 6. จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร 

 a. วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา 

 b. ทักษะความช้านาญที่ได้หลังส้าเร็จการศึกษา 

 c. ผลงานเด่นๆ ของหลักสูตร เช่น 

 i. อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพร้อยละ 100  

 ii. ผลการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 

 iii. ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเด่นๆ ที่เกิดจากบุคลากรและนักศึกษาใน

หลักสูตร 

 d. อุปกรณ์เด่นๆ ที่จะได้ใช้งาน (พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ) 
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 e. รายวิชาเด่นๆ ที่เปิดสอน 

 f. กิจกรรมเด่นๆ ที่จัดในหลักสูตร (พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ) 

 g. มีระบบให้ทุนการศึกษา (สรุปโดยย่อ เช่น กยศ. กรอ. กองทุนคณะฯ) 

 h. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา  

 i. มีศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศ 

 j. อ่ืนๆ 

 7. ระยะเวลาที่ศึกษา 

 8. ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา 

 9. คุณสมบัติผู้เรียน 

 10. ช่องทางติดต่อ  

 a. Facebook ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ภาควิชา/คณะวิชา 

 b. Twitter 

 c. Instagram 

 d. Website หลักสูตร 

 e. ช่อง Youtube ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 f. เบอร์ติดต่อ 

 11. Magnet: 

 a. อาจารย์/ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมภาพถ่ายและประวัติโดยย่อ 

 b. ข้อความดึงดูดสั นๆ แต่โดนใจ 

 c. ภาพถ่ายประกอบอื่นๆ  

 ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าบันทึกแจ้งไปยังทุกคณะวิชา

พร้อมรวบรวมข้อมูลส่งไปยังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาก่อนประสานไปยังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร

องค์กรเพื่อด้าเนินการต่อไป 

 อนึ่ งที่ประชุมเสนอให้แต่ละคณะวิชาแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ของแต่ละคณะวิชาส้าหรับการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ดังนี  

 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดค่าย Summer Camp ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะฯ 

เพ่ือเป็นการสร้างความประทับใจแรกให้กับนักศึกษาในอนาคต และเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
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 2) คณะมัณฑนศิลป์ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามงานนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ งานนิทรรศการทับ

แก้ววิชาการ เป็นต้น 

 3) วิทยาลัยนานาชาติ มีการเจาะกลุ่มเป้าหมายไปตามโรงเรียนที่มีแนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในคณะฯ 

และกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาที่มีการติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์หลักสูตรไว้ก่อนแล้ว เพ่ือให้ได้จ้านวนนักศึกษา

ตามเป้าหมาย และมีการปิดบางหลักสูตร เพ่ือลดการแข่งขันภายในคณะ 

 4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการ Focus Group กลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา โดย

การเปรียบเทียบจากความถี่ของโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะฯ มีการจัดค่ายกิจกรรมให้กับนักเรียนที่

สนใจเข้าศึกษาในคณะฯ เพ่ือชี แนะแนวทางการจัดท้า Portfolio เป็นการเพิ่มจ้านวนนักศึกษา ในการสอบ T-CAS 

รอบ Portfolio และมีการจัดกิจกรรม หรืออีเวนต์ (Event) ที่น่าสนใจทางเว็บเพจ (Web Page) ต่าง ๆ ของคณะ 

อาทิ การประกวดน้องใหม่ (Freshy) ในรูปแบบหรือแนวทางใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมความสนใจให้กับนักศึกษา 

 5) คณะดุริยางคศาสตร์ มีการท้าข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี อาทิ 

โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม มีการจัดกิจกรรมอบรมครูดนตรีตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือสร้าง 

Connection และจัดคอนเสิร์ตร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่ท้า MOU และนักศึกษาในคณะฯ เพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  

 6) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดท้าแผ่นพับและโปสเตอร์เพ่ือประชาสัมพันธ์

หลักสูตร มีการจัดท้า Focus Group กลุ่มเป้าหมายของนักศึกษา โดยการเปรียบเทียบจากความถี่ของโรงเรียนที่มี

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะฯ และจะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคณะ 

อาทิ กรมการเกษตร กรมการประมง มีโครงการมอบโควตาและทุนการศึกษาให้กับทายาทเกษตร เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ฐานนักศึกษาในอนาคต 

 7) คณะโบราณคดี มีการจัดค่ายโบราณคดีวิชาการ มีการจัดท้า Clip ตามสื่อต่าง ๆ โดยมีการเชิญศิษย์

เก่าของคณะที่มีชื่อเสียง อาทิ “เจนนี่ เทยเที่ยวไทย” มาร่วมกันจัดท้าเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบใหม่ ๆ 

มีการจัดท้าแผนพับประชาสัมพันธ์ทุกสาขาวิชา โดยจัดส่งไปยังงานแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มสนใจ

เข้าศึกษา และในอนาคตจะมีการจัดนิทรรศการ Open House ด้วย 

 8) คณะอักษรศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามงานนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ งานนิทรรศการ

อักษรวิชาการ และทับแก้ววิชาการ เป็นต้น มีการปรับปรุงเว็บไซต์ (Website) ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย และใน

อนาคตจะมีการตลาดนักศึกษา โดยการจัด Roadshow 

 9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดค่ายอัจฉริยภาพ มีการจัดกิจกรรมและ

นิทรรศการตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยอาจให้ศิษย์เก่าจากโรงเรียนนั น ๆ ร่วมในการจัดงานด้วย เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์

ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และมีการจัดท้าใบประกาศนียบัตร เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนและ นักศึกษาในอนาคต 
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 10) คณะวิทยาการจัดการ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในแนวทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ (Website) และ 

Roadshow ซึ่งจะเพ่ิมการอธิบายเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในแต่ละสาขาวิชามากยิ่งขั น โดยเฉพาะเรื่องของ

ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ อาทิ แต่ละสาขาวิชาเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง และสามารถ

เรียนต่อทางด้านใดได้บ้าง และสร้างการ Connection กับโรงเรียนต่าง ๆ  
 

 4.3 หลักสูตรออนไลน์ และคอร์สออนไลน์ 

  ประธาน เรียนเชิญท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ

หลักสูตรออนไลน์ และคอร์สออนไลน์ ดังนี  

  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร มีทุนในการพัฒนาด้านนวัตกรรมการสอนสมัยใหม่ โดยมีนโยบายเพ่ิม

การเรียนรู้ในระบบเปิด สนับสนุนให้จัดท้าบทเรียนออนไลด์ MOOC ที่ผู้เรียนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการจัดท้าบทเรียนออนไลน์ MOOC แล้ว โดยที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น

มหาวิทยาลัยแรกที่มีการจัดท้าบทเรียนออนไลน์ MOOC และเป็นพ่ีเลี ยงให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

  ทั งนี  การจัดท้าบทเรียนออนไลน์ MOOC ไม่จ้าเป็นต้องจัดท้าทั งรายวิชา อาจน้าหน่วยการเรียน 1 

หัวข้อ หรือหัวข้อท่ีน่าสนใจทั่ว ๆ ไป มาจัดท้าบทเรียนออนไลน์ MOOC ให้ผู้สนใจศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

  ในการนี  เพ่ือเพ่ิมบทเรียนออนไลน์ MOOC ของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีความหลากหลาย และมา

จากหลายคณะวิชา จึงขอเชิญชวนคณะวิชาที่สนใจพิจารณาเสนอหัวข้อ หรือหน่วยการเรียนที่จะจัดท้าบทเรียน

ออนไลน์ MOOC โดยผ่านการพิจารณาจากคณะวิชาเสนอมายังมหาวิทยาลัย โดยสามารถประสานงานแจ้งความ

จ้านงมายังผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือจะได้จัดทีมไปให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา 14.10 น. 
                                                           นางสาววิลาวรรณ  พิชัย  
        นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 

       นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


