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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ระบบ CHECO ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแก้ไข
เน่ืองด้วย ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งคืนหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ผ่านระบบ CHECO เพื่อให้ด าเนินการแก้ไข จ านวน 21 หลักสูตร โดยมีประเด็นที่ต้องด าเนินการปรับแก้            
ในภาพรวมทุกหลักสูตร ดังน้ี 
  1. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    ข้อ  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย ท้ายตารางให้ระบุ "หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี" 
  2.  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
   2.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ให้ระบุข้อย่อยในแต่ละด้านของ TQF พร้อมทั้งความหมายของ   
ข้อย่อย 
   2.2 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา ให้ระบุความคาดหวังฯ     
ที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษาในแต่ละช้ันปี ควรสกัดออกมาเป็นความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะที่บัณฑิตพึงมี 
ซึ่งจะได้รับการบ่มเพาะสมรรถนะ ความรู้ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 จนส าเร็จ
การศึกษา ส าหรับเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
  3.  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
   ข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 (3 ปี) ให้ระบุจ านวนปีในตาราง ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร คือ 5 ปี 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  ทั้งน้ี  ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งรายละเอียดไปยังคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แต่ละคณะวิชาด าเนินการปรับ 
แก้ไขต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่พิจารณา 
  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ..... 
  ประธานกล่าวน าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบ         
คลังหน่วยกิต พ.ศ. ..... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในวันที่ 
20 พฤษภาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
  1. หมวดที่ 3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน เพื่อความชัดเจน เสนอให้
ปรับแก้เป็น “หมวดที่ 3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียน” 
  2. หมวดที่ 5 การให้คุณวุฒิและปริญญา ข้อ 17 การให้คุณวุฒิและปริญญา (2) กรณีนักศึกษาใน
ระบบคลังหน่วยกิตที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษาและได้รับคุณวุฒิดังกล่าว ตามเงื่อนไข ดังน้ี ข้อย่อย (ข) กรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 
จะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดังกล่าว อาจเป็นการลงทะเบียนเรียนไว้ก่อน
หรือภายหลังจากที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแล้วก็ได้  เพื่อความชัดเจนของเน้ือความ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้
เน้ือความใน ข้อย่อย (ข) จาก “...... 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ......” เป็น 
“...... 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่นักศึกษาจะขอรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ......” 
   อน่ึง เมื่อ (ร่าง) ประกาศฯ ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
   1. ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ เตรียมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หมวดที่ 1 
บททั่วไป ข้อ 8 สิทธิของนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต  (2) การได้รับรหัสและบัตรนักศึกษาในระบบ            
คลังหน่วยกิตและมีสิทธ์ิใช้บริการของส านัก หอสมุดกลาง ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งน้ี เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหรือหลักสูตรต่าง ๆ เท่าน้ัน 
   2. ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเตรียมด าเนินการ ในส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น 
    2.1 เสนอเกณฑ์การประเมินระดับดี ส าหรับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ต่อ          
สภามหาวิทยาลัย 
    2.2 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 
    2.3 หมวดที่ 2 การจัดการศึกษา ข้อ 10 (3) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบหรือประกาศ
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
กลไก และวิธีการในการประเมินและบันทึกผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์บุคคลที่ชัดเจน และ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  ให้เตรียมจัดท า
ระเบยีบหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 
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    2.4 หมวดที่  2 การจัดการศึกษา ข้อ 11 การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต            
ให้จัดเตรียมข้อมูลว่าคณะวิชาต้องเสนอเอกสารใดบ้างต่อที่ประชุมสภาวิชาการ  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
ด าเนินการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 
 

 4.2  อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษารายวิชาของนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษารายวิชาของ
นักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่         
7 พฤษภาคม 2563  ได้ให้รูปแบบอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาแบบบรรยายส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี        
มี 3 รูปแบบ คือ 
  1. รายวิชาที่สอนแบบหน้าช้ันเรียนปกติ หน่วยกิตละ 1,000 บาท ทุกสาขาวิชา 
  2. รายวิชาที่สอนแบบออนไลน์ หน่วยกิตละ 600 บาท ทุกสาขาวิชา 
  3. รายวิชาที่สอนแบบผสมผสาน หน่วยกิตละ 800 บาท ทุกสาขาวิชา 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 
  1. อัตราค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี ส าหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น 
ควรก าหนดอย่างไร 
  2. อัตราค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทั้ง 3 รูปแบบ
ข้างต้น ควรก าหนดอย่างไร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว คณะวิชาส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตว่า อัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี              
ทั้ง 3 รูปแบบ มีราคาที่ต่ ากว่าอัตราค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในระบบปกติ อาจส่งผลให้จ านวนนักศึกษา
เข้าศึกษาในระบบปกติน้อยลง และเข้าเป็นนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตแทน เน่ืองจากเข้าศึกษาได้ง่ายกว่า 
กอปรกับค่าลงทะเบียนเรียนที่ต่ ากว่า ซึ่งอาจส่งผลกับคุณภาพของนักศึกษาในอนาคตของมหาวิทยาลัย  
  จึงขอให้กองบริหารงานวิชาการจัดท าบันทึก พร้อมแนบแบบฟอร์มไปยังทุกคณะวิชา เพื่อส ารวจ
อัตราค่าลงทะเบียนเรียนในระบบคลังหน่วยกิตให้ครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้น แล้วน ามาพิจารณาในการประชุม
ครั้งถัดไปอีกครั้ง 
 

 4.3  รายวิชาที่จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติของคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลรายวิชาที่จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติ
ของคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ว่าจะมีวิธีการอย่างไร ในการจัดตารางเรียนส าหรับนักศึกษากลุ่มน้ี และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรค 
COVID-19  
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการจัดตารางสอน ตารางสอบตามที่ได้หารือ
ร่วมกันระหว่างคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ไปก่อน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับคณะวิชาอ่ืน ๆ โดยมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
  1. การจัดการเรียนการสอน ควรยึดหลักการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)        
ซึ่งจะมีผลต่อจ านวนนักศึกษาในช้ันเรียน และจ านวนนักศึกษาในหอพักนักศึกษา 
  2. ควรจ ากัดจ านวนของนักศึกษาในการเข้าเรียนต่อ 1 ห้องเรียน ให้น้อยลง 
  3. ควรมีวิธีการจัดการเข้า – ออก ภายในตึกเรียน โดยจ ากัดให้นักศึกษาเข้า และออกคนละทาง 
และมีการคัดกรองบุคคลทุกคนก่อนเข้าอาคารและสถานที่ 
  ทั้งน้ี ที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละคณะวิชากลับไปหารือร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปและแนวทาง             
ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับรายวิชาที่จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติ และน าไปพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 อีกครั้งหน่ึง 
   
 

ปิดประชุม 12.40 น. 
 
      นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
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      นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางสาวน้ าอ้อย  เดชจุ้ย 
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