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ผู้มาประชุม  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ  เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 3. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 4. นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 5. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 ผู้มาประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง  ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
     และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 5. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฒันพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฏัฐิญา  ค้าผล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
 11. อาจารย์สุดาวดี  จันทร์ภิวัฒน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
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 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 13. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ  
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 16. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 17. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2    กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
 18. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ  กรรมการ
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อ้านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  
   

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด -19 
(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งท้าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจาก
เดิม ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจะคลี่คลายลงบ้างแล้ว มหาวิทยาลัยยังต้องมีการเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับในกรณีที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงและการแพร่ระบาดกลับมาอีกครั ง จึงได้มีการ
นัดประชุมวาระพิเศษในวันนี  
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีพิจารณา 
  3.1 การด าเนินการส่งผลการศึกษา 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาการด้าเนินการส่งผลการศึกษา ซึ่งมีประเด็นการหารือ ดังนี  
   3.1.1 รายวิชาที่ขอเลื่อนการสอบปลายภาค และแสดงผลการศึกษาเป็น X 
   3.1.2 รายวิชาที่ขอขยายระยะเวลาในการส่งผลการศึกษา 
   3.1.3 อ่ืนๆ 
   ขอให้คณะฯ ด้าเนินการส่งผลการศึกษา ในภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2562 ให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (13 กรกฎาคม 2563) 
   - ส้ารวจรายวิชาที่มีความจ้าเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถด้าเนินการให้เสร็จสิ นก่อนเปิดภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2563 ซ่ีงรายวิชาดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบกับนักศึกษา ในการเลือกเอก ย้ายเอก หรืออ่ืน ๆ 
   - กรณีรายวิชาที่ส่งผลกระทบกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้คณะ
พิจารณาหากมีความจ้าเป็นให้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) เสนอมายังมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 เพ่ือให้ทันเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  สามารถสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  
 คณะวิชาส่วนใหญ่แจ้งว่าสามารถส่งผลการศึกษาได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
(13 กรกฎาคม 2563) ทั งนี ทุกคณะวิชาจะผลักดันให้ทุกรายวิชาส่งผลการศึกษาให้ได้ทันก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 
2563   

 อนึ่ง มีบางรายวิชาที่มีนักศึกษาจ้านวนมากและขอจัดสอบในห้องเรียนตามปกติ ประกอบด้วยคณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ไม่ส่งผลกระทบกับนักศึกษาในการเลือกเอก ย้าย
เอก และการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563 
   ทั งนี  กรณีรายวิชาที่ส่งผลกระทบกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้คณะ
พิจารณาหากมีความจ้าเป็นให้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) เสนอมายังมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563 เพ่ือให้ทันเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 และเนื่องด้วยปัจจุบัน อาจารย์หลายท่านกรอกเกรดในระบบ online แล้ว แต่มิได้กดส่งมายังกอง
บริหารงานงานวิชาการ ขอให้ทุกคณะวิชาก้ากับติดตามให้อาจารย์กดส่งเกรดมายังกองบริหารวิชาการด้วย โดย
การกดส่งเกรดจะสมบูรณ์ต่อเมื่ออาจารย์กดที่สัญลักษณ์แผนดิสก์และหน้าจอประวัติจะต้องปรากฏเป็นสัญลักษณ์
เครื่องปริ นเตอร์ จึงจะถือว่าอาจารย์ได้กดส่งเกรดมายังกองบริหารงานวิชาการโดยสมบูรณ์แล้ว ทั งนี หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้จากผู้อ้านวยการกองบริหารวิชาการโดยตรง 
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  3.2 การเตรียมการส าหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษา 2563 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเตรียมการส้าหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 
ซึ่งมีประเด็นการหารือ ดังนี  
    3.2.1 ขอให้ทุกคณะเตรียมการและวางแผนการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนออนไลน์ ใน
กรณีท่ีเหตุการณ์อาจทวีความรุนแรงและการแพร่ระบาดกลับมาอีกครั ง 
    3.2.2 หากมีรายวิชาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ได้  คณะฯ มีการ
เตรียมการในการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างไร โดยเป็นรายวิชาในลักษณะใดบ้าง 
    3.2.3 ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมทั งแนวทางแก้ไข 
    3.2.4 ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากข้อ 3.2.3 
    3.2.5  สิ่งที่คณะฯ ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเพิ่มเติม 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  สามารถสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  
 1. ทุกคณะฯ วิชามีการเตรียมการและวางแผนส้าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไว้แล้ว 
 2. ส้าหรับรายวิชาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เช่น วิชาปฏิบัติการ  วิชาฝึกงาน 
วิชาฝึกปฏิบัติการภาคสนาม คณะฯ ได้มีแนวทางในการเตรียมการไว้ดังนี  
  2.1 วิชาปฏิบัติการ อาจมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Lab แห้ง แยกจ้านวนกลุ่มเรียน
มากขึ น  เลื่อนชั่วโมง Lab ไว้ท้ายภาคการศึกษา  สลับวิชา Lab ไปจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย 
ภาคศึกษาต้นเน้นวิชาบรรยายและเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  2.2 วิชาฝึกงาน วิชาฝึกปฏิบัติการภาคสนาม อาจต้องเลื่อนเป็นภาคการศึกษาปลาย 
 3. ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
  3.1 บางรายวิชาไม่สามารถหาระบบการสอบแบบออนไลน์มารองรับได้ เช่น วิชารวมวง ของ
คณะดุริยางคศาสตร์ 
  3.2 อาจารย์หลายท่านยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนแบบออนไลน์ 
  3.3 การเลือกเครื่องมือระบบการสอนแบบออนไลน์มาใช้ ต้องค้านึงถึงความพร้อมและตรงตาม
ความถนัดของนักศึกษาด้วย 
 4. ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ หารือร่วมกัน
และจัดท้าแบบส้ารวจข้อมูลรายวิชาที่มีเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ไปยังทุก
คณะวิชา โดยให้ส่งข้อมูลกลับมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  
 5. สิ่งที่คณะวิชาต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเพิ่มเติม 
  5.1 มีการปรับปรุงระบบ Internet เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
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  5.2 มีการอ้านวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ส่วนกลาง  และอุปกรณ์จ้าเป็นที่ต้องใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  5.3 มีคู่มือในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  5.4 มีการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
  5.5 มีการก้าหนดสิทธิให้อาจารย์พิเศษสามารถใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยได ้
  5.6 เสนอให้มหาวิทยาลัยออกเป็นนโยบายในการจัดการเรียนการสอบแบบออนไลน์ 
  5.7 เตรียมการในเรื่องหอพักกรณีที่นักศึกษากลับเข้ามาศึกษา 
  5.8 เสนอให้มีการเตรียมการปฐมนิเทศและความพร้อมในการศึกษาออนไลน์ส้าหรับนักศึกษา
ใหม่  
 
 3.3 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอหารือแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the Digital Era) 3(2-2-5) และ
รายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (English for International Communication) 
3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปีการศึกษา 2563 
   รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ที่ อว 8603.12/00605 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง ขอหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา SU201 และ SU202 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในปีการศึกษา 2563 ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563            
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก้าหนดวันจัดทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2563 ด้วยแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (STEP) ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่มี
มาตรฐานใกล้เคียง CEFR เพ่ือส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาใน    ปีการศึกษา 
2563 ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั น 
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
(Coronoviras Disease 2019 (COVID-19)) ภายในประเทศไทยยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่อ
ก้าหนดการจัดทดสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2563 และ
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การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ จึงขอหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the 
Digital Era)  3(2-2-5)  และ SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  (English for International 
Communication)  3(2-2-5)  ส้ าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจ้ าปีการศึกษา 2563 ที่ ใช้                
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดังนี   
   1. กรณีที่ไม่สามารถจัดการทดสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้า ประจ้าปีการศึกษา 2563 ได้        
ให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the Digital Era) 3(2-2-5) 
ประจ้าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (English for 
International Communication) 3(2-2-5) ประจ้าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ตามล้าดับ ยกเว้น 
นักศึกษาที่ยื่นคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR ตาม
ก้าหนดเวลาของปฏิทินการยื่นคะแนนฯ (16 ก.พ. – 26 มี.ค. 63) 
   2. กรณีที่สถานการณ์คลี่คลาย สามารถจัดการทดสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้า ประจ้าปี
การศึกษา 2563 ในระหว่างภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ได้ จะน้าผลการทดสอบ STEP ของนักศึกษามา
พิจารณายกเว้นการเรียน (ตามเงื่อนไขที่ระบุใน มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)) ดังนี  
    2.1 กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบระดับ B1 จะได้รับผลการศึกษารายวิชา SU201 
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล เป็น “S” (Satisfactory) โดยอัตโนมัติ และต้องลงทะเบียนรายวิชา SU202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ในภาคการศึกษาถัดไป 
    2.2 กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบระดับ B2 ขึ นไป จะได้รับผลการศึกษารายวิชา SU201 
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ เป็น “S” (Satisfactory) 
โดยอัตโนมัติตามล้าดับ  
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจาราณาแล้วให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา SU201 ภาษาอังกฤษ
ในยุคดิจิทัล (English in the Digital Era) 3(2-2-5) และ SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (English 
for International Communication) 3(2-2-5) ส้าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจ้าปีการศึกษา 2563 
ที่ใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ทั งกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ตามท่ีเสนอ 
   ทั งนี  ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอหารือ
เพ่ิมเติมว่า กรณีที่สามารถจัดการทดสอบ STEP รอบทดสอบแรกเข้า ปีการศึกษา 2563 ได้ในระหว่างภาค
การศึกษาต้น สามารถคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับ B1 ได้หรือไม่  ในการนี  
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หากเป็นการเก็บค่าลงทะเบียนในลักษณะเหมาจ่ายไม่สามารถคืนเงินนักศึกษาได้ ทั งนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับ
ไปหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ว่าสามารถด้าเนินการได้หรือไม่อย่างไร 
   อนึ่ง  เนื่องด้วยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีความจ้าเป็นต้องใช้ผลการทดสอบ STEP ส้าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าในระดับปริญญาเอก ที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน
เทียบเคียง CEFR บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางด้าเนินการอย่างไร 
   ในการด้าเนินการของหลักสูตรระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยมีการก้าหนดให้นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษลงทะเบียนเรียนในลักษณะทดลองเรียน ทั งนี ที่
ประชุมเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาว่าการก้าหนดในลักษณะดังกล่าวขัดกับข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
หรือไม่ ทั งนี อาจต้องปรับข้อบังคับให้สอดคล้องกัน หากเป็นไปได้ให้เสนอให้พิจารณาแนวทางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด้วย 
เนื่องจากการก้าหนดให้ผู้เรียนเป็นนักศึกษาทดลองเรียนอาจส่งผลกระทบกับการขอลาเรียนของนักศึกษา และ
นักศึกษาอาจไม่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรหากทดลองเรียนแล้วภายหลังผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน 
   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และบัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ และด้าเนินการต่อไป 
 
 3.4 กองประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งสรุปจ านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ และติดตามข้อมูลจ านวนชั่วโมงในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
เพื่อน ามาใช้ค านวณค่า FTE อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 
2562 
   รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองประกันคุณภาพการศึกษา ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ อว 8603.9/242 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง สรุปจ้านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ และติดตามข้อมูลจ้านวนชั่วโมงในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป     
เพ่ือน้ามาใช้ค้านวณค่า FTE อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2562
ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ ช า ก า ร  ค รั ง ที่  3/ 2563 เ มื่ อ วั น ที่  12 มี น า ค ม  2563 มี ม ติ ใ ห้ 
แต่ละกลุ่มสาขาวิชาประชุมหารือร่วมกันในการพิจารณาจ้านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอน            
ในรายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ รายวิชา ได้แก่ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ฝึกงาน               
สหกิจศึกษา และรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและน้าข้อมูลมาใช้ค้านวณค่า FTE อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ที่รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2562 นั น  
   ในการนี  แต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้ประชุมหารือร่วมกันเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปจ้านวน  
ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ ตามมติที่ประชุม 
กลุ่มสาขาวิชาและขอความอนุเคราะห์คณะฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี   



8 

 

   1.  รายวิชาที่ ไม่ระบุชั่ ว โมงบรรยายและปฏิบัติการ  ขอความอนุ เคราะห์คณะให้ข้ อมูล 
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ผู้สอนที่ก้ากับดูแลนั กศึกษา และรหัสและรายชื่อ 
นักศึกษาที่อาจารย์ก้ากับดูแล ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) การค้นคว้าอิสระ ( Independent Study :  
IS) ฝึกงาน สหกิจศึกษา และรายวิชาอ่ืนที่ไม่มีชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติการ 
   2.  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอความอนุเคราะห์คณะฯ ให้ข้อมูลจ้านวนชั่วโมงสอน 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามชื่อรายวิชา 
   สรุปจ้านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ 
ก อ ง ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พก า รศึ ก ษ า  ไ ด้ ร ว บ ร วม ข้ อ มู ล จ้ า น วน ชั่ ว โ ม ง สอนต่ อ สั ป ด าห์ ข อ งอ า จ า ร ย์ 
ผู้สอนในรายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการตามมติที่ประชุมซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้หารือ  
ร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปจ้านวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมง  
บรรยายและปฏิบัติการ แยกตามกลุ่มสาขา ดังนี  

รายวิชา จ านวนชั่วโมงสอน/สปัดาห์ 
กลุ่มสาขา 
ศิลปะและ 

การออกแบบ 

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 

วิท ย านิ พ น ธ์  
(Thesis) 

4.50 หลักสตูรปกติ 3.00 
หลักสตูรนานาชาติ  
4.50 

ก้าหนดสดัส่วน  
ที่ปรึกษาหลัก 1 คน = 100 % 
ที่ปรึกษาหลัก : ท่ีปรึกษาร่วม = 70 : 30 
ปริญญาโท 2.00 ช่ัวโมง/สัปดาห/์นักศึกษา 1 คน 
ปริญญาเอก 3.00 ช่ัวโมง/สัปดาห/์นักศึกษา 1 คน 

การค้นคว้าอิสระ  
(Independent 

Study : IS) 

1.50 3.00 2.00 ช่ัวโมง/สัปดาห์/นักศึกษา 1 คน 

ฝึกงาน 3.00 หลักสตูรปกติ 3.00 
หลักสตูรนานาชาต ิ5.00 

0.25 ช่ัวโมง/สัปดาห์/นักศึกษา 1 คน 

สหกิจศึกษา - หลักสตูรปกติ 3.00 
หลักสตูรนานาชาต ิ5.00 

1 ช่ัวโมง/สัปดาห/์นักศึกษา 1 คน 

DISSERTATION 3.00 หลักสตูรปกติ 3.00 
หลักสตูรนานาชาต ิ4.50 

 

หมายเหตุ : 
มติที่ประชุมกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ วันที่ 7 เมษายน 2563 
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มติที่ประชุมกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 8 เมษายน 2563 
มติที่ประชุมกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 เมษายน 2563 
 
   การน้าข้อมูลไปใช้ในการค้านวณ ค่า FTE อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์
AUN-QA 

   1. กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์        คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ (เฉพาะสาขาออกแบบสื่อสาร
ดิ จิ ทั ล )  แ ล ะบั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ( ส า ข า อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป ก ร ร ม  แ ล ะก า ร ออ ก แ บ บ แ ล ะศิ ล ป ะ เ สี ย ง )  
   2. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ (สาขาการตลาด การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขา
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์) และบัณฑิตวิทยาลัย (สาขาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา และการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม) 
   3. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ)  
   ประธานมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา น้าเสนอต่อที่ประชุม 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. ขอความอนุเคราะห์คณะฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับกองประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี   

 1) รายวิชาที่ไม่ระบุชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ ขอความอนุเคราะห์คณะให้ข้อมูลรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ผู้สอนที่ก้ากับดูแลนักศึกษา และรหัสและรายชื่อนักศึกษาที่
อาจารย์ก้ากับดูแล ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) การค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) ฝึกงาน สหกิจ
ศึกษา และรายวิชาอ่ืนที่ไม่มีชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติการ 

 2) รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอความอนุเคราะห์คณะฯ ให้ข้อมูลจ้านวนชั่วโมงสอน
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่รับผิดชอบโดยคณะวิชา 
     ทั งนี  กองประกันคุณภาพการศึกษาจะได้มีบันทึกแจ้งไปยังทุกคณะวิชาต่อไป 
   2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งเพ่ิมเติมว่า ปีการศึกษา 2562 ที่ประชุม 
ทปอ. มีมติให้ขยายการส่งผลการกันคุณภาพได้อีก 1 ภาคการศึกษา ผ่านระบบ CHE-QA  แต่ในการด้าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้ยึดตามก้าหนดการในปฏิทินเดิม  
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   ในการนี  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอหารือเพ่ิมเติม เกี่ยวกับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการ
ประกันคุณภาพ และมีผลกับการกู้ ก.ย.ศ. ของนักศึกษา ทั งนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับไป
หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องด้าเนินการอย่างไร 
   ให้เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาทราบ และด้าเนินการต่อไป 
 3.5 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการขอหารือที่ประชุมเรื่อง ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนศึกษารายวิชาของ
นักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) โดยการเก็บค่าธรรมเนียมของนักศึกษาที่มาเรียนในรายวิชา จะเก็บ
ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ อย่างไร โดยในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะมี 4 ช่องทาง คือ  
    1.  ให้นักศึกษามาเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้ว ทั งรายวิชาในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 
    2.  คอร์สอบรมระยะสั น 
    3. หลักสูตรฝึกอบรม 
    4.  ชุดวิชา โดยในระบบชุดวิชาจะเกี่ยวเนื่องกับรายวิชา คือ จะประกอบไปด้วยรายวิชามากกว่า             
1 รายวิชา โดยอาจเป็น 5 รายวิชา และรวมจะได้ทั งสิ น 15 หน่วยกิต 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการก้าหนดค่าธรรมเนียม 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี  
   ควรก้าหนดค่าธรรมเนียมแยกเป็น หลักสูตรปกติ หลักสูตรโครงการพิเศษ และแยกเป็นวิชาบรรยาย  

วิชาปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) Science and Engineer 2) Art and Design 3) Social Science 

ทั งนี อัตราค่าธรรมเนียมควรเป็นค่าธรรมเนียมกลางที่ให้รวมกัน โดยรวมอัตราที่จะจัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ 

20 ไว้แล้ว  ทั งนี ขอให้ทุกคณะวิชากลับไปทบทวนอัตราค่าหน่วยกิตในแต่ละประเภทควรเป็นเท่าไหร่ และมาหารือ

ร่วมกันอีกครั งในการประชุมครั งต่อไป 

ปิดประชุม 13.15 น. 
                                                        นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


