
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) 
ครั้งที่ 4/2563 

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams  

............................................................ 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 3.  อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์ ไชยพจน์พานิช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 
 5.  นายวัชรินทร์ แสงแก้ว   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
     แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  
 6.   ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั้นจิรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวูงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 9.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐญิา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร ผลิตากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
 11.  อาจารย์ ดร. เนตรชนก ฤทธาคนี   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
      ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ  
     แทน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ  
 12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา  อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 13.  อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ  
      และประกันคุณภาพการศึกษา  
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณ ี มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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 16.  นางภาวนา  ใจประสาท   เลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ 
      แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
 17. อาจารย์ ดร. กฤษณะ  เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 18.  อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2   กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
 19.  นางสาวน้ าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 20.  นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 21.  นางสาวประภัสสร  ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 22.  นางสาววิลาวรรณ  พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1.  อาจารย์ ดร. ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายคลัง 
 2.  อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3.  นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ คณะอักษรศาสตร์  
 4.  นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรัตน์ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ 
 5.  นางสาวชินาพัจน์  ศรีวิลัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คณะโบราณคดี 
 6.  นางอิญทิรา ไล้เลิศ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คณะมัณฑนศิลป์ 
 7.  นางสาวกรกต  ธัชศฤงคารสกุล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 8.  นางสาวจิราวรรณ  จานทอง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
 9.  นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 
      และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 2.  นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
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เปิดประชุมเวลา  9.05  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 2.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี     
พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม      
พ.ศ. 2563 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 

2. อาจารย์สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ 
3. อาจารย์ ดร. ศิบดี  นพประเสริฐ 3. อาจารย์ ดร. ศิบดี  นพประเสริฐ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อจัฉรา  รักยุติธรรม 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อจัฉรา  รักยุติธรรม 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) เนื่องด้วยคณะวิชา
ประสงค์ขอปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1.1 อาจารย์ล าดับที่ 1 ปรับต าแหน่งทางวิชาการ และปรับจากเดิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ขอปรับเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    1.2 อาจารย์ล าดับที่ 2 เดิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอปรับเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    1.3 อาจารย์ล าดับที่ 3 เดิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอปรับเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้ ที่ประชุมให้แนบข้อมูลอาจารย์ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอ
ให้ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 พิจารณา
เพ่ิมเติม 
    1.4 อาจารย์ล าดับที่ 4 เดิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอปรับเป็น อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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     1.5  ให้เพ่ิมการระบุหมายเหตุท้ายตาราง เป็น  
     “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                          ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ” 
    2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
     2.1 หัวเรื่อง บรรทัดที่ 3 ให้เพิ่มข้อความ เป็น “คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
     2.2 หัวตาราง ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นอักษรตัวหนาในทุกหน้า 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   3.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือตรวจสอบว่า
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม ่
   3.2 ให้ปรับแก้การพิมพ์ค าว่า “Proceeding” เป็น “Proceedings” 
  ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์ ไดด้ าเนินการปรับแก้แล้ว  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  
เป็นต้นไป 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
    1.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร” เป็น            
“ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร” 
    1.2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความในตารางเป็นดังนี้  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 1. ผูช้่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยู่คง** 

2. อาจารย์สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์* 
3. อาจารย์ ดร. ศิบดี  นพประเสริฐ 3. อาจารย์ ดร. ศิบดี  นพประเสริฐ* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  รักยุติธรรม 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  รักยุติธรรม 
หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             **  หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
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     ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง              
ให้สอดคล้องกันด้วย  
   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์     
ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม ่
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 2.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์      
พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประธาน
ในที่ประชุมได้สรุปผลจากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ด้าน     
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในยุคโลกป่วน เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562           
โดยเชิญอาจารย์จากหลาย ๆ คณะวิชาประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร มาพิจารณาร่วมกันในเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งได้สรุปกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไว้ดังนี้ 
       กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถแทนได้ด้วยค าว่า 
“CREATIVE” ซึ่งก าหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผนวกกับข้อมูลผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตบัณฑิตจากกลุ่มที่ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านการ        
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังเพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็น “ผู้น าแห่ง
การสร้างสรรค์ (Creative Leader)” และปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์        การ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะเป็น “ผู้น าแห่งการสร้างสรรค์” 

คุณลักษณะบัณฑิต ค าอธิบาย 

(C) ผู้น าแห่งการสร้างสรรค์ 
     (Creative leader) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตมีคุณลักษณะที่เป็นผู้น าแห่งการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม 

(R) มีความรับผิดชอบ 
    (Responsibility) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตเคารพตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ 
  สิ่งแวดล้อม 
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(E) มีความรู้ความช านาญ 
     (Expertise) 

ระดับปริญญาตรี 
• บัณฑิตมีความรู้ ในหลายสาขาวิชา และสามารถน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
 • บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้ง
หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ และมีความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
• บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาใช้ประกอบสัมมาอาชีพได้ 
ระดับปริญญาโท 
  • บัณฑิตมีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  
  • บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลักและ
สามารถพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ และมีความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
• บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาใช้ประกอบสัมมาอาชีพได้
อย่างช านาญ 
ระดับปริญญาเอก 
  • บัณฑิตมีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  
 • บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลุ่มลึกในเนื้อหาสาระหลักและ
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีความรู้ที่ทันสมัยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
  • บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาใช้ประกอบสัมมาอาชีพ
ได้อย่างเช่ียวชาญ  

(A) มีสุนทรียศาสตร์ 
    (Aesthetics) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตรู้คุณค่าของผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ 

(T) ความเป็นไทย (Thainess) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
• บัณฑิตเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถท างานและอยู่
ร่วมกับผู้ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยังด ารงความเป็นไทย 

( I) มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม 
(Integrity and Ethics) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม และศรัทธาในความดี 
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• บัณฑิตมีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และหรือจรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย 

(V) มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ (Volunteer 
spirits and public consciousness) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ห่วงใยและมุ่งเข้าร่วมเพื่อท าประโยชน์ให้สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสาธารณะสมบัติ 

(E)  ทักษะส าคัญส าหรับพลเมืองอนาคต 
(Essential skills for future Citizen) 
     ทักษะนี้พัฒนาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็น
พลเมืองอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศ (และ
โลก) โดยบัณฑิตในทุกระดับการศึกษามี
ความสามารถในการคิดเป็น   แก้เป็น ท าเป็น 
อยู่เป็น และเรียนรู้เป็น 

บัณฑิตต้องเป็นผู้มีทักษะที่ส าคัญใน 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ทักษะด้านการคิด (Thinking skills) 
    1.1) บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
    ระดับปริญญาตรี 
     • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่ได้ศึกษา 
    ระดับปริญญาโท 
     • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่ได้ศึกษา 
    • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างลึกซึ้ง 
    ระดับปริญญาเอก 
     • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่ได้ศึกษา 
     • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างลึกซึ้ง 
     •  บัณฑิตสามารถคิดสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ 
     1.2) บัณฑิตสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
      ระดับปริญญาตรี 
     • บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดและท างานอย่างเป็น
ระบบ มีกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอน มองเห็นความเช่ือมโยงของส่วนต่าง 
ๆ ทั้งหมดในระบบ 
      ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
     • บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดและท างานอย่างเป็น
ระบบ มีกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอน มองเห็นความเช่ือมโยงของส่วนต่าง 
ๆ ทั้งหมดในระบบ 
     • บัณฑิตสามารถสังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม 
     1.3) บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหา 
      ระดับปริญญาตรี 
     • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบและมีหลักการและเหตุผล 
โดยประยุกต์ใช้วิธีการที่ได้ศึกษามา 
      ระดับปริญญาโท 
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     • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบและมีหลักการและเหตุผล 
โดยประยุกต์ใช้วิธีการที่ได้ศึกษามา 
     • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม 
     ระดับปริญญาเอก 
     • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบและมีหลักการและเหตุผล 
โดยประยุกต์ใช้วิธีการที่ได้ศึกษามา 
      • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม 
      • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยสังเคราะห์ และประเมิน
วิธีการที่เหมาะสม 
2) ทักษะด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ 
(Management skills and entrepreneurship) 
    2.1) บัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้น า 
          ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
          • บัณฑิตสามารถเป็นผู้น าซึง่เป็นแบบอย่างท่ีดี รับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม            เช่ือมั่นและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น กล้าคิด กล้าแสดงออกกล้าหาญ กล้าท า อดทน มุ่งมั่น 
หนักแน่น เสียสละ ให้อภัย สุภาพ รับฟัง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร และกล้าเผชิญกับความท้าทาย 
          • บัณฑิตสามารถเป็นผู้น าที่มีไหวพริบ มองการณ์ไกล            รู้เท่า
ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นโอกาสและวิกฤติ สามารถร่วมสร้างสรรค์วิธีการและ
แก้ปัญหาให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย สามารถสื่อสาร ประสานงาน 
สร้างบรรยากาศ และแรงบันดาลใจในการท างานเป็นทีมให้เกิดความร่วมมือ
ด้วยหลักแห่งเหตุผล และความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่ ง            
ให้เกิดความส าเร็จของเป้าหมายที่ดีงามร่วมกัน ทั้งในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพและสังคม 
          • บัณฑิตสามารถเป็นผู้น ากลุ่มได้ในระดับและสถานการณ์ที่
เหมาะสม 
    2.2) บัณฑิตสามารถบริหารจัดการตนเอง บุคคล และองค์กร 
          ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
          • บัณฑิตรู้จักตน มีจุดมุ่งหมาย มีแรงบันดาลใจในการเรียนและการ
ท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก สามารถจัดการอารมณ์และ
ความตึงเครียดภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้ 
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            • บัณฑิตสามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายของตนเอง ทีมงาน และองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ข้อจ ากัดของทรัพยากรและวิธีการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
            • บัณฑิตสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง มีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อวางแผนป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 
3) ทักษะด้านการท างาน (Career Skills) 
          ระดับปริญญาตรี  
          • บัณฑิตต้องมีความรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นทีม สามารถ
แก้ปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
           • บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมากและ
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีพอสมควรเพื่อการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
            • บัณฑิตสามารถน าความรู้  และทักษะเฉพาะทางที่ ได้จาก
การศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
            • บัณฑิตมีความช านาญในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างปลอดภัย
ตามหลักวิชาชีพ และสามารถช่วยช้ีแนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์วิชาชีพได้ 
            • บัณฑิตติดตามและรู้เท่าทันความก้าวหน้าในศาสตรข์องตน/สาขา
วิชาชีพ และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
ระดับปริญญาโท 
           • บัณฑิตต้องมีความรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
            • บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมากและ
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเพื่อการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
             • บัณฑิตมีความช านาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิชาชีพต่าง ๆ 
และสามารถช่วยช้ีแนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
วิชาชีพได้ 
             • บัณฑิตสามารถน าความรู้  และทักษะเฉพาะทางที่ได้จาก
การศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง 
            • บัณฑิตติดตามและรู้เท่าทันความก้าวหน้าในศาสตรข์องตน/สาขา
วิชาชีพจากงานวิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
ระดับปริญญาเอก 
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          • บัณฑิตต้องมีความรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นทีม สามารถ
แก้ไขปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
            • บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมากและ
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมากเพื่อการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
            • บัณฑิตมีความช านาญในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิชาชีพ และ
สามารถช่วยช้ีแนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
วิชาชีพได้ 
            • บัณฑิตสามารถน าความรู้  และทักษะเฉพาะทางที่ ได้จาก
การศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง 
            • บัณฑิตติดตามและรู้เท่าทันความก้าวหน้าในศาสตรข์องตน/สาขา
วิชาชีพจากงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้ 
4) ทักษะด้านการเรียนรู้ (Learning skills) 
          ระดับปริญญาตรี  
          • บัณฑิตต้องเป็นผู้ใฝ่รู้โดยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ 
อยู่เสมอ 
           • บัณฑิตมีระบบและวิธีคิดในการเรียนรู้ที่ดี สามารถแยกแยะ
กลั่นกรองข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 
           • บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการแสวงหา
ความรู้และค้นคว้าข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
          • บัณฑิตต้องเป็นผู้ใฝ่รู้โดยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ 
อยู่เสมอ 
           • บัณฑิตมีระบบและวิธีคิดในการเรียนรู้ที่ดี สามารถแยกแยะ
กลั่นกรองข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 
           • บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสืบค้น
วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

  ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   ความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมที่บัณฑิตพึงมี เมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา         
เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์กับการใช้ชีวิตและการท างานในอนาคต 
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  ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน 
  ปณิธาน 
   สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม 
  อัตลักษณ์ 
   ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
  วิสัยทัศน์ 
   มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ 
  พันธกิจ 
   1.  พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 
   2.  เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์ จากการค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพ และน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ 
   3.  น าองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นทุนแห่งการสร้างสรรค์ที่มีความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยไปให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.  เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และนานาชาติ 
  เป้าหมาย 
   เป้าหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 คือ การตอบโจทย์การเรียนการสอนในทุกรูปแบบ       
เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic excellence) มี Smart faculty ที่มี     
ความเชี่ยวชาญสูง สร้างนักศึกษาให้เป็น Smart student ที่มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีอัตลักษณ์ที่เด่นชัด 
มีความสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณในการคิดและท าเพ่ือสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็น Active 
Citizenship มีความเป็นนานาชาติ สามารถท างานได้หลากหลายวัฒนธรรม 
  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (CREATIVE) 
   (C) ผู้น าแห่งการสร้างสรรค์ (Creative leader) 
   (R) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
   (E) ความรู้ความช านาญ (Expertise) 
   (A) ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ (Art Appreciation)  
   (T) ความเป็นไทย (Thainess) 
   (I) ความซื่อสัตย์และคุรธรรมจริยธรรม (Integrity and Ethics) 
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   (V) จิตอาสาและจิตสาธารณะ (Volunteer spirits and public consciousness) 
   (E) ทักษะส าคัญส าหรับพลเมืองอนาคต (Essential skills for future citizen) 
     E1 ทักษะด้านการคิด  
     E2 ทักษะด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ  
     E3 ทักษะด้านการท างาน 
     E4 ทักษะด้านการเรียนรู้ 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
   1. คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และด้วย
ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนา
นิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
   2. ความรู้ ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และ
จ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
   3. ทักษะทางปัญญา ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถในการท างาน   เป็น
กลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนเอง 
   5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ความสามารถ
ในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ข้อ 3 
   1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตด้วยตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม 
ความเพียรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทีกษะในศตวรรษท่ี 21 และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 
   3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองโลก 
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  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
   1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม       
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและความร่วมมือ 
   2. ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ประกอบด้วย ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ 
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   3. ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว การ
ริเริ่มและการก ากับดูแลตนเองได้ ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ และภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทยตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
   มิติที่ 1  เน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะต่าง ๆ สูง มีความคิดสร้างสรรค์
และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   มิติที่ 2  เน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   มิติที่ 3  เน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศ 
   มิติที่ 4  เน้นการพัฒนาคนไทยให้สามารถท างาน ใฝ่เรียนรู้ และประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ 
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
              ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีคณะกรรมมาธิการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ตัวแทนจากวุฒิสภา มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้กล่าวถึงสิ่งที่ควรมีส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ศิลปวัฒนธรรม และ 3) ความยั่งยืน ทั้งนี้ การก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรพิจารณาถึงคุณลักษณะที่ส าคัญทั้ง 3 ประการนี้    
ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันด้วย 
  อนึ่ง ที่ประชุมเสนอให้มีการหารือร่วมกันในแง่ของแนวปฏิบัติที่จะผลักดันให้บัณฑิตทุกคน              
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงวิธีการวัดและประเมินผลว่าควรเป็น อย่างไร ซึ่ง          
ที่ประชุมจะได้น ามาหารือร่วมกันต่อไป 
       ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการพิจารณา และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่พิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
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 4.1  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบ
คลังหน่วยกิต (Credit Bank) ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอรายวิชาเพ่ือจัดการเรียนการสอนในระบบ       
คลังหน่วยกิต (Credit Bank) โดยขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 รายวิชา คือ      
714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน 3(3-0-6) 
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1 การขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ควรมีการด าเนินการก่อนที่จะเปิด
ภาคการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้นได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนไประยะ
หนึ่งแล้ว 
   1.2 เนื่องจากการบริหารจัดการในรายวิชาเพ่ือจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank) ยังไม่เรียบร้อยในหลาย ๆ ส่วน อาทิ ประกาศเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต 
หรือระเบียบทางด้านอัตราค่าธรรมเนียม การเทียบโอนหน่วยกิต เป็นต้น โดยต้องผ่านการอนุมัติจาก            สภา
มหาวิทยาลัยจึงจะถือเป็นที่สิ้นสุด ดังนั้น จึงเสนอให้เลื่อนการขอเริ่มใช้เป็น “ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2563” เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2. หมวดที่ 4 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   2.1 CLO2 ผู้เรียนสามารถคัดเลือกวิธีการบริหารธุรกิจการเกษตรที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ    
ที่ด าเนินงานภายใต้ความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมได้ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าในตารางช่องผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ ไม่ปรากฏ PLOs ที่ CLO2 รับผิดชอบ ทั้งนี้   
เสนอให้ทบทวน 
   2.2 ตารางช่องกลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมินผลตาม CLOs ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า
ข้อความที่ระบุไม่เห็นภาพชัดเจนว่าประเมินอะไร และวัดได้อย่างไร ทั้งนี้ เสนอให้ขยายความให้ชัดเจน 
  ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 4.2  คณะอักษรศาสตร์ ขอหารือรายละเอียดและขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการเงินฯ 
  คณะอักษรศาสตร์ ขอหารือรายละเอียดและขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษาการเงินฯ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร  
  ในการนี้ ประธาน ได้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายคลังเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการ
เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
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  รองอธิการบดีฝ่ายคลัง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. กรณีหลักสูตรใหม่ ทุกหลักสูตรต้องเสนออัตราค่าธรรมเนียมให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ

การเงินฯ พิจารณา 
2. กรณีหลักสูตรปรับปรุง ที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 

2.1 กรณีมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียม ต้องเสนออัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินฯ พิจารณา 

2.2 กรณีไม่มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเสนออัตราค่าธรรมเนียมให้คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินฯ พิจารณา แต่ต้องเสนอแบบฟอร์มเสนอค่าธรรมเนียมการศึกษามายังรองอธิการบดี
ฝ่ายคลังเพ่ือพิจารณาจุดคุ้มทุนของหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อนเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ 

  อนึ่ง กรณีที่ 1 และ 2.1 คณะวิชาต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและเข้าสภามหาวิทยาลัยพร้อมกันกับ
หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร 
  ที่ประชุมรับทราบ 

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายคลังแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้กองคลังสามารถดึงข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
หลักสูตรจากระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ได้แล้ว ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือจัดท าข้อมูลจุดคุ้มทุน และต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร เพ่ือเสนอที่ประชุม กบม. และเม่ือผ่าน
มติที่ประชุมแล้ว คณะวิชาสามารถพิจารณาข้อมูลดังกล่าวและน าไปอ้างอิงในหลักสูตรได้   
 
 4.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) ระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
  กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดตามบันทึกที่ อว 8603.8/จ(ส)0211 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอต่อที่ประชุม 
   

  ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้สรุปข้อมูลการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) ระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้ที่ประชุมทราบ และน าเสนอ
ข้อมูลตามทีส่มาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ก าหนดช่วงเวลาในการคัดเลือกกลางบุคคลเพ่ือ
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ทั้ง 5 รอบ ในระหว่างวันที่  5 มกราคม – 
15 มิถุนายน 2564 โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เปิดรับสมัครสอบรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรอบ 2 (Quota) ได้อย่างอิสระ  
  ที่ประชุมรับทราบ 
   

  ทั้งนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
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  1) (ร่าง) ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2564 (แบบที่ 1 และแบบที่ 2) 
  2) แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการรับสมัครนักศึกษา 
 

  1) (ร่าง) ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2564 (แบบที่ 1 และแบบที่ 2) 
 

 
ภาพที่ 1: ภาพกรอบระยะเวลาของการเปิดรับสมัครสอบรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบ 1/1 
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ภาพที่ 2: ภาพกรอบระยะเวลาของการเปิดรับสมัครสอบรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบ 1/2 
 
 

 
ภาพที่ 3: ภาพกรอบระยะเวลาของการเปิดรับสมัครสอบรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบ 1/3 
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ภาพที่ 4: ภาพกรอบระยะเวลาของการเปิดรับสมัครสอบรอบ 2 (Quota) 

 
ภาพที่ 5: ภาพกรอบระยะเวลาของการเปิดรับสมัครสอบรอบ 2 (Quota) (ต่อ) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยแต่ละคณะวิชาได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดการเปิดรับสมัคร สอบ
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรอบ 2 (Quota) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

คณะวิชา การเปิดรับสมัครสอบ 
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ล าดับ
ที่ 

1/1 1/2 1/3 2 
เป็นไปตามที ่
ม  .ก าหนด  

2 
แบ่งเป็น

รอบ 
1 จิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์      

2 สถาปัตยกรรมศาสตร ์      
3 โบราณคด ี    แจ้งภายหลัง  

4 มัณฑนศิลป ์ แจ้งภายหลัง 
5 อักษรศาสตร ์      

6 ศึกษาศาสตร ์      

7 วิทยาศาสตร ์      
8 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม      

9 เภสัชศาสตร ์      
10 ดุริยางคศาสตร ์    แจ้งภายหลัง  

11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      
12 วิทยาการจัดการ      

12 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละคณะวิชากลับไปหารือเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบรอบ 2 (Quota) ว่า
จะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยหรือไม่ เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทาง เพ่ือจัดท าปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (แบบที่ 1 และแบบที่ 2) ต่อไป 

2) แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการรับสมัครนักศึกษาให้แต่ละคณะด าเนินการกรอกข้อมูล  
 

 ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อมูลจากคณะวิชาเรียบร้อยแล้ว จะน ามาหารืออีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
(วาระพิเศษ) ต่อไป 
   
 

 ปิดประชุม 12.40 น. 
               

 นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
 นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
 นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
 นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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 นางสาวน้ าอ้อย  เดชจุ้ย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


