
 
 

รายงานการประชมุ 
คณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝกอบรม 

ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
ครั้งที่ 1/2563 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
ณ หอง อธ 1308 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

-------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1.  ผศ.ดร.นพดล   ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.พรทรัพย  พรสวัสดิ ์ ผูแทนกลุมสาขาวิทยาศาสตร กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.ชวูงศ   ชัยสุข ผูแทนกลุมสาขาวิทยาศาสตร กรรมการ 
4.  ศ.ดร.กรกช   อัตตวิริยะนุภาพ ผูแทนกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 
5.  ผศ.ชัยณรงค   อริยะประเสริฐ ผูแทนกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
6.  นายเอกชัย   ซอนกลิ่น  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูมาประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส 
1.  อ.ดร.อธิกมาส   มากจุย ผูแทนกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 
2.  ผศ.ดร.ดรุณี   มงคลสวัสดิ ์ ผูแทนกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส 
1.  ผศ.ดร.ภัทรภร ผลิตากุล รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร 
2.  อ.ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
3.  รศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ ปรียวนิตย  
4.  นางนพกมล พิศาลไกรกิตติ  
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ืออนุกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่  1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะส้ัน และ 
   หลักสูตรฝกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2502/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนใน

ระบบคลังหนวยกิต ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและผูมีรายนามดังตอไปนี้
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1. ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ    ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรทรัพย  พรสวัสดิ ์  กรรมการ 

ผูแทนกลุมสาขาวิทยาศาสตร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูวงศ  ชัยสุข   กรรมการ 

ผูแทนกลุมสาขาวิทยาศาสตร 

4. ศาสตราจารย ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  กรรมการ 

ผูแทนกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

5. อาจารย ดร. อธิกมาส  มากจุย    กรรมการ 

ผูแทนกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดรุณี  มงคลสวัสดิ์  กรรมการ 

ผูแทนกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ 

7. ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค  อริยะประเสริฐ  กรรมการ 

ผูแทนกลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ 

8. นายเอกชัย  ซอนกลิ่น     กรรมการและเลขานุการ 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  2.1 (ราง) ปฏิทินการศึกษาสําหรับรายวิชาและชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน 

ระบบคลังหนวยกิต ประจําปการศึกษา 2563 
 
สรุปเรื่อง 
  เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตเปนไปดวยความเรียบรอย       

จึงกําหนด (ราง) ปฏิทินการศึกษาสําหรับรายวิชาและชุดวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 

ประจําปการศกึษา 2563 ดังนี ้
ที ่ รายการ ภาคการศึกษา 
  ภาคปลาย ภาคพิเศษฤดรูอน 
1 วันสุดทายท่ี คณะวิชา/หนวยงาน ยื่นกําหนดการเรียนการสอนของ

รายวิชาและชุดวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
ที่ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการใหกองบริหารงานวิชาการ 

จันทร 9 พ.ย. 63 จันทร 22 มี.ค. 64 

2 ลงทะเบียนวิชาเรียนดวยตนเอง ผาน Web ที่ lifelong.su.ac.th จันทร 16 พ.ย. –  
ศุกร 27 พ.ย. 63 

จันทร 29 มี.ค. –  
ศุกร 9 เม.ย. 64 

3 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกใหมีสิทธิ์เขาศึกษาในระบบคลัง
หนวยกิต ผาน Web ที่ lifelong.su.ac.th 

ศุกร 4 ธ.ค. 63 ศุกร 16 เม.ย. 64 

4 ผูผานการคัดเลือกพิมพใบแจงยอดชําระเงินและชําระเงินผานธนาคาร จันทร 7 ธ.ค. –  
จันทร 21 ธ.ค. 63 

จันทร 19 เม.ย. –  
จันทร 3 พ.ค. 64 

5 วันเปดเรยีน จันทร 7 ธ.ค. 63 จันทร 19 เม.ย. 64 
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ที ่ รายการ ภาคการศึกษา 
  ภาคปลาย ภาคพิเศษฤดรูอน 
6 ประกาศรายช่ือนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิต ผาน Web ที่ 

www.lifelong.su.ac.th 
ศุกร 25 ธ.ค. 63 ศุกร 7 พ.ค. 64 

7 วันถอนรายวิชาเรียนดวยตนเอง โดยไดสญัลักษณ W (ไมไดรบัเงนิคนื) จันทร 28 ธ.ค. 63 – 
จันทร 1 มี.ค. 64 

จันทร 10 พ.ค. –  
จันทร 31 พ.ค. 64 

8 สอบกลางภาค เสาร 23 ม.ค. –  
เสาร 6 ก.พ. 64 

--- 

9 สอบปลายภาค จันทร 29 มี.ค. –  
เสาร 10 เม.ย. 64 

จันทร 14 มิ.ย. –  
เสาร 19 มิ.ย. 64 

10 วันปดเรียน อาทิตย 11 เม.ย. 64 อาทิตย 20 มิ.ย. 64 
11 วันสุดทายท่ี คณะวิชา/หนวยงาน สงรายงานผลการศึกษาให 

กองบริหารงานวิชาการ 
ศุกร 23 เม.ย. 64 ศุกร 25 มิ.ย. 64 

12 วันประกาศผลการศึกษาผาน Web ที่ lifelong.su.ac.th ศุกร 30 เม.ย. 64 ศุกร 2 ก.ค. 64 

 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาสําหรับรายวิชาและชุดวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต ประจําปการศึกษา 2563 
ทั้งนี้  ใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.2 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขอเสนอรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน 

ในระบบคลังหนวยกิต จํานวน 4 รายวิชา 
 
สรุปเรื่อง 
  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขอเสนอรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบ

คลังหนวยกิต จํานวน 4 รายวิชา ไดแก 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1. 712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการประยุกตใช 

2. 712 352 การผลิตพืชผัก 

3. 712 451 การผลิตไมดอกไมประดับเศรษฐกิจ 

สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร 

4. 713 221 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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มต ิ  ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายวิชาดังกลาวเพ่ือจัดการเรียนการสอนในระบบ       
คลังหนวยกิต จํานวน 4 รายวิชา โดยใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรปรับแกไขรายละเอียด    
ตาง ๆ ดังนี ้
  1. หมวดที่ 1 ขอ 5. ใหระบุเปน “ภาคการศึกษา 2/2563” 
  2. หมวดที่ 1 ขอ 10. ใหระบุดังนี ้

   2.1. “บุคคลทั่วไปท่ีสามารถปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได” สําหรับ

รายวิชา 712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการประยุกตใช 

   2.2. “บุคคลทั่วไปที่สามารถปฏิบัติงานทางการผลิตพืชผักได” สําหรับรายวิชา     

712 352 การผลิตพืชผัก 

   2.3. “บุคคลทั่วไปที่สามารถปฏิบัติงานทางการผลิตไมดอกไมประดับเศรษฐกิจได” 

สําหรับรายวิชา 712 451 การผลิตไมดอกไมประดับเศรษฐกิจ 

   2.4. “บุคคลทั่วไปที่สามารถปฏิบัติการเรียนทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

ได” สําหรับรายวิชา 713 221 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

  3. หมวดที่ 1 ขอ 12. ใหระบุหมายเหตุ ดังนี ้

   (1) จัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางสะสมหนวยกิตและไมสะสมหนวยกิต (กรณี 

“เรียนแบบสะสมหนวยกิต” และ “เรียนแบบไมสะสมหนวยกิต” เปน class เดียวกัน) 

   (2) ผูเรียนรวมทั้งสองกลุมตองไมนอยกวา 5 คน 

   (3) สามารถเก็บสะสมหนวยกิตไดในระยะเวลา 5 ป 

  4. หมวดที่ 4 ใหแกไขผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ กลยุทธการสอนตาม CLOs และกลยุทธสําหรับวิธีการวัด

และประเมินผลตาม CLOs ของการพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง ใหสอดคลองกับแผนท่ี

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)    

ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  5. หมวดที่ 5 ขอ 1. ใหปรับเปลี่ยนผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) และ

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ช (ถามี) ใหสอดคลองกับหัวขอ/รายละเอียดตามแผนการสอน 

  6. หมวดที่ 5 ขอ 2. ใหแกไขผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กิจกรรม     

การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน กําหนดการประเมิน และสัดสวนของการประเมินผล ของแผน           

การประเมินตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา ใหสอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจาย          

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) 

  7. หมวดที่ 2 ขอ 2.1 ในรายวิชา 712 352 แกไขคําพิมพผิด จาก “เพ่ือใหาสามารถ” 

เปลี่ยนเปน “เพ่ือใหสามารถ” 

  8. หมวดที่ 4 และ 5 ในรายวิชา 712 352 แกไขคําพิมพผิด จาก “ผูเรียน” เปลี่ยนเปน “ผูเรียน” 

  9. หมวดที่ 5 ในรายวิชา 712 352 ใหเพ่ิมหัวขอ “1. แผนการสอน” 

  10. หมวดที่ 1 ขอ 3. ในรายวิชา 713 221 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เปลี่ยนจาก 
“สาขาวิชาภาวะผูนําและสื่อสารทางการเกษตร” เปลี่ยนเปน “สาขาวิชาภาวะผูนําและการสื่อสารทาง
การเกษตร” 
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  11. หมวดที่ 5 ขอ 2. ในรายวิชา 713 221 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ใหแกไข

สัดสวนของการประเมินผล ใหสอดคลองกับกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ของแผน            

การประเมินตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา 

 

ระเบียบวาระที่  2.3 คณะดุริยางคศาสตรขอเสนอรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต  
จํานวน 13 รายวิชา 

 
สรุปเรื่อง 
  คณะดุริยางคศาสตรขอเสนอรายวิชาเพ่ือจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต จํานวน        

13 รายวิชา ไดแก 

  สาขาวิชาการแสดงดนตร ี

1. 661 101 ทฤษฎีดนตรี 1 

2. 662 101 เครื่องเอก 1 

3. 662 105 การฝกโสต 1 

4. 662 107 ทักษะคียบอรด 1 

5. 662 211 ประวัติศาสตรและวรรณกรรมดนตรี 1 

สาขาวิชาดนตรีแจส 

6. 661 101 ทฤษฎีดนตรี 1 

7. 663 101 เครื่องเอกแจส 1 

8. 663 103 การรวมวงแจส 1 

9. 663 107 การฝกโสตแจส 1 

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย 

10. 664 111 คอมพิวเตอรสําหรับดนตร ี

11. 664 205 การแตงเพลงเบ้ืองตน 1 

สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง 

12. 665 108 ประวัติศาสตรดนตรีสําหรับธุรกิจดนตร ี

13. 665 109 การตลาดสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง 1 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
มต ิ  ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายวิชาดังกลาวเพ่ือจัดการเรียนการสอนในระบบ       
คลังหนวยกิต จํานวน 12 รายวิชา ทั้งนี้ รายวิชา 661 101 ทฤษฎีดนตรี 1 ของสาขาวิชาการแสดงดนตรี และ
สาขาวิชาดนตรีแจส ถือเปนรายวิชาเดียวกัน โดยใหคณะดุริยางคศาสตรปรับแกไขรายละเอียดตาง ๆ ดังนี ้
  1. หมวดที่ 1 ขอ 2. ในรายวิชา 663 103 การรวมวงแจส 1 เปลี่ยนจาก “1(0-4-2)” 
เปลี่ยนเปน “2(0-4-2)” 
  2. หมวดที่ 1 ขอ 3. ในรายวิชา 661 101 ทฤษฎีดนตรี 1 ใหระบุหลักสูตรที่เกี่ยวของ ดังนี ้
   “หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี 
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     หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส 

     หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย 

     เปนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ” 

  3. หมวดที่ 1 ขอ 5. ใหระบุเปน “ภาคการศึกษา 2/2563” 

  4. หมวดที่ 1 ขอ 9. ใหกําหนดวันที่ในการจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา      

ครั้งลาสุดดวย 

  5. หมวดที่ 1 ขอ 10. ใหระบุเปน “มีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณในวันเขาศึกษา” 

  6. หมวดที่ 1 ขอ 12. กรณีคณะดุริยางคศาสตรประสงคให “เรียนแบบสะสมหนวยกิต” และ 

“เรียนแบบไมสะสมหนวยกิต” เปน class เดียวกัน โดยไมตองการระบุจํานวนของประเภทการเรียน ใหเปลี่ยน

จาก “เรียนแบบสะสมหนวยกิต 1 กลุม จํานวน 10 คน และเรียนแบบไมสะสมหนวยกิต 1 กลุม จํานวน       

10 คน” เปลี่ยนเปน “เรียนแบบสะสมหนวยกิตและเรียนแบบไมสะสมหนวยกิต 1 กลุม จํานวน 20 คน” และ

กรณีคณะดุริยางคศาสตรประสงคจะกําหนดจํานวนข้ันต่ําในการลงทะเบียน ในระบุไวในชองหมายเหต ุ

  7. หมวดที่ 3 ขอ 1. ในรายวิชา 661 101 ทฤษฎีดนตรี 1 ใหเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาใหตรง

กับคําอธิบายรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  8. หมวดที่ 4 ใหแกไขผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ กลยุทธการสอนตาม CLOs และกลยุทธสําหรับวิธีการวัด

และประเมินผลตาม CLOs ของการพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง ใหสอดคลองกับแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)    

ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  9. หมวดที่ 5 ขอ 1. ใหปรับเปลี่ยนหัวขอ/รายละเอียดใหม และกําหนดผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของรายวิชา (CLOs) และกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ใหสอดคลอง 

  10. หมวดท่ี 5 ขอ 2. ใหแกไขผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) กิจกรรม     

การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน กําหนดการประเมิน และสัดสวนของการประเมินผล ของแผน           

การประเมินตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา ใหสอดคลองกับแผนที่แสดงการกระจาย          

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) 

 

ระเบียบวาระที่  2.3 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอเสนอรายวิชาเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
ในระบบคลังหนวยกิต จํานวน 3 รายวิชา และหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 1 หลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 
  คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอเสนอรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิต 

จํานวน 3 รายวิชา และหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหนวยกิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

  สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

1. 261 434 ศิลปะของการกอสราง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปตยกรรม 

สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 

2. 264 617 การกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม 




